
http://code-industry.net/


http://code-industry.net/


۱ - اطالعات عمومی بریتانیا

تاریخچه

جغرافیا

آب و هوا

پول و اقتصاد

فرهنگ مردم

زبان

مذهب

جشن ها و تعطیالت رسمی

غذا و آشپزی

روش های مختلف مسافرت

گردشگری جاذبه های 

کردن خرید 

گردشگران اقامتگاه های 

نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت

۲ - شهر لندن

نگاهی به لندن

تاریخچه

حمل و نقل

آب و هوا

خرید

پیشنهاد سفر

جشنواره ها و رویدادها

گردشگری جاذبه های تفریحی و 

غذا در لندن

۳ - شهر منچستر

نگاهی به منچستر

تاریخچه

حمل و نقل

آب و هوا

خرید

پیشنهاد سفر

جشنواره ها و رویدادها

گردشگری جاذبه های تفریحی و 

غذا در منچستر

۵ - شهر بیرمنگام

نگاهی به بیرمنگام

تاریخچه

حمل و نقل

آب و هوا

خرید

جشنواره ها و رویدادها

گردشگری جاذبه های تفریحی و 

غذا در بیرمنگام

۴ - شهر لیورپول

نگاهی به لیورپول

تاریخچه

حمل و نقل

آب و هوا

خرید

پیشنهاد سفر

جشنواره ها و رویدادها

گردشگری جاذبه های تفریحی و 

غذا در لیورپول

۶ - بخش های دیگر

تماس با ما

فهرست مطالب
گزینــه هــای زیــر  کلیــک بــر روی هــر یــک از  گــر بــه دنبــال موضــوع خاصــی هســتید، مــی توانیــد بــا  کنیــد. امــا ا کتــاب را بــه ترتیــب مطالعــه  کنیــم صفحــات  پیشــنهاد مــی 
کلیــک بــر روی آن بــه ایــن صفحــه بــاز  وارد صفحــه مربــوط بــه آن شــوید. در بخــش انتهایــی همــه صفحــات بخــش بازگشــت بــه فهرســت مطالــب وجــود دارد، کــه بــا 

گشــت.  خواهیــد 
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تاریخچه بریتانیا
کبیـــر  بریتانیـــا یـــا پادشـــاهی متحـــد بریتانیـــا بـــا نـــام رســـمی پادشـــاهی متحـــد بریتانیـــای 
ــدن.  ــهر لنـ ــی شـ ــه پایتختـ ــی و بـ ــای غربـ ــع در اروپـ ــوری اســـت واقـ کشـ ــمالی  ــد شـ و ایرلنـ
کشـــورهای باســـتانی  ــار بخـــش تشـــکیل شده اســـت: ســـه بخـــش آن  کشـــور از چهـ ایـــن 
کبیـــر را تشـــکیل می دهنـــد.  کـــه روی هـــم بریتانیـــای  انگلســـتان و اســـکاتلند و ولـــز هســـتند 
ـــد  ـــاهی متح ـــرار دارد. پادش ـــد ق ـــره ایرلن ـــه در جزی ک ـــت  ـــمالی اس ـــد ش ـــارم ایرلن ـــش چه بخ
توســـط اقیانـــوس اطلـــس از غـــرب و شـــمال، دریـــای شـــمال در شـــرق، کانـــال مانـــش در 

جنـــوب و دریـــای ایرلنـــد در غـــرب احاطـــه شـــده اســـت.
ــر نظـــام پارلمانـــی بـــه مرکزیـــت  ــا توســـط حکومـــت ســـلطنت مشـــروطه مبتنـــی بـ بریتانیـ
کشـــور: انگلســـتان، اســـکاتلند، ولـــز  شـــهر لنـــدن اداره می شـــود. ایـــن ســـرزمین از چهـــار 
کشـــور اخیـــر دارای دولت هـــای محلـــی هســـتند  و ایرلنـــد شـــمالی تشـــکیل شـــده. ســـه 
کـــه بـــا حـــدود اختیـــارات مختلـــف در چهـــار پایتخـــت بـــه نام هـــای ادینبـــرو، کاردیـــف 
گرنـــزی، جـــرزی و مـــن تحـــت حمایـــت  و بلفاســـت اداره می شـــوند. هـــر چنـــد جزایـــر 
پادشـــاهی متحـــد هســـتند ولـــی جـــزو آن بـــه شـــمار نمی رونـــد. پادشـــاهی متحـــد دارای 
چهـــارده ســـرزمین آن ســـوی دریـــا اســـت. ایـــن ســـرزمین ها بقایـــای امپراتـــوری بریتانیـــا 
کـــه بزرگتریـــن امپراتـــوری تاریـــخ بـــه شـــمار مـــی رود در اوج  هســـتند. ایـــن امپراتـــوری 
شـــامل  را  زمیـــن  کـــره  زمین هـــای  یـــک چهـــارم  تقریبـــًا   ۲۰ و   ۱۹ ســـده های  در  خـــود 
ـــی  ـــای حقوق ـــگ و نظام ه ـــان، فرهن ـــوان در زب ـــی را می ت ـــگ بریتانیای ـــر فرهن ـــد. تأثی می ش

ــرد. کـ ــاهده  ــوری مشـ ــابق ایـــن امپراتـ ــتعمرات سـ مسـ
کشـــوری توســـعه یافته اســـت و دارای ششـــمین اقتصـــاد بـــزرگ دنیـــا  پادشـــاهی متحـــد 
بـــر اســـاس تولیـــد ناخالـــص داخلـــی و هشـــتمین اقتصـــاد دنیـــا بـــر پایـــهٔ برابـــری قـــدرت 
ــا اســـت و در طـــول ســـده  کشـــور صنعتـــی دنیـ خریـــد اســـت. ایـــن پادشـــاهی نخســـتین 
۱۹ و اوایـــل ســـده ۲۰ قدرتـــی پیشـــرو در ســـطح بین الملـــل بـــه شـــمار می رفـــت. ایـــن 
کشـــور هنـــوز هـــم در عرصه هـــای اقتصـــادی، فرهنگـــی، نظامـــی، علمـــی و سیاســـی دارای 
ــو در  ــق وتـ ــت دارای حـ ــای ثابـ ــدود اعضـ ــزو معـ ــت و جـ ــی اسـ ــترده بین المللـ گسـ ــدرت  قـ
ـــل متحـــد از زمـــان پیدایـــش آن در ســـال ۱۹۴۶ اســـت. ایـــن  شـــورای امنیـــت ســـازمان مل
کشـــور یکـــی از قدرت هـــای شناخته شـــده ی دارای جنگ افـــزار اتمـــی در جهـــان اســـت و 

ــارم جهـــان را دارد. از لحـــاظ هزینه هـــای نظامـــی رتبـــه چهـ
بریتانیـــا عضـــو اتحادیـــه اروپـــا و پیـــش از آن عضـــو جامعـــه اقتصـــادی اروپـــا از زمـــان 
کشـــورهای پیدایـــش آن در ســـال ۱۹۷۳ بـــوده اســـت. همچنیـــن بریتانیـــا، عضـــو اتحادیـــه 

 
همســـود، شـــورای اروپـــا، جـــی۷، گـــروه هشـــت، گـــروه ۲۰، ســـازمان همـــکاری اقتصـــادی و 

ـــز می باشـــد. ـــی نی توســـعه و ســـازمان تجـــارت جهان

جغرافیا
کشــور جهــان( در  کشــور انگلســتان بــا 244046 کیلومتــر مربــع وســعت )هفتــاد و چهارمیــن 
کنــار دریــای  نیمکــره شــمالی، در غــرب قــاره اروپــا، در شــرق اقیانــوس اطلــس شــمالی، در 
مانــش از ســمت جنــوب، دریــای شــمال از مشــرق و دریــای ایرلنــد در مغــرب، واقــع 
کــه نصــف النهــار مبــدا از جنــوب شــرقی آن  شــده و متشــکل از دو قســمت اصلــی اســت 
گــذرد. قســمتی از انگلســتان )در ایرلنــد شــمالی(  گرینویــچ در حومــه لنــدن( مــی  )ناحیــه 
ــا جمهــوری ایرلنــد )ایرلنــد جنوبــی( مــرز مشــترك دارد. ســرزمین بریتانیــا از مســاحتی  ب

کشــور فرانســه برخــوردار مــی باشــد. کشــور نیوزلنــد و نیمــی از خــاك  معــادل 
ــای  ــر، بریتانی ــزرگ ت ــی و ب ــره اصل ــت؛ جزی ــده اس ــکیل ش ــی تش ــره اصل ــا از دو جزی بریتانی
ــره ی  ــت. جزی ــد( اس ــتان )انگلن ــز و انگلس ــکاتلند، ول ــامل اس ــود و ش ــده می ش ــر نامی کبی
کبیــر جــدا می شــود و شــامل  کــه توســط دریــای ایرلنــد از بریتانیــای  دیگــر ایرلنــد اســت 
ایرلنــد شــمالی )در شــمال( و جمهــوری ایرلنــد )در جنــوب( می باشــد. جمهــوری ایرلنــد 
کشــور  کشــور مســتقل و عضــوی از اتحادیــه اروپــا اســت و بخشــی از  )ایرلنــد جنوبــی( یــک 

بریتانیــا محســوب نمــی شــود.
کمــی از جمعیــت این  گــر چــه عــده  کشــت هســتند، و ا ۷۶ درصــد زمیــن هــای بریتانیــا زیــر 
ــر تامیــن نیازهــای  کشــاورزی مشــغول هســتند، امــا تولیــدات آن هــا، عــالوه ب ــه  کشــور ب
کشــاورزی بریتانیــا عبارت انــد  ج نیــز صــادر می شــوند. محصــوالت مهــم  داخلــی، بــه خــار
کشــور دارای  گنــدم، جــو، ســیب زمینــی، گوجــه فرنگــی، نیشــکر و ســبزیجات. ایــن  از 
گوســفند، گاو، خــوک و طیــور پــرورش  کــه در آن هــا  گاه هــای دائمــی زیــادی اســت  چــرا

می یابنــد.
ایــن ســرزمین از چشــم اندازهــای مختلفــی برخــوردار بــوده و ســهم عمــده ی اراضــی 
کــم ارتفــاع اســت و ایــن  ــه جــز مناطــق شــمالی و جنــوب غربــی، نســبتا مســطح و  آن، ب
کوهســتانی  ــز و اســکاتلند از ســرزمین هــای  کــه بیشــتر قســمت هــای ول در حالــی اســت 
ــه ناحیــه ای  کشــور انگلســتان ب ــه  ک گفــت  ــوان  کلــی مــی ت ــه طــور  ــردد. ب گ تشــکیل مــی 
کــه دهانــه  کوهســتانی در شــمال و غــرب و ناحیــه ای پســت در شــرق قابــل تقســیم اســت 
گزتــر( در جنــوب غربــی و رودخانــه تیــس )تــی ســاید( در شــمال شــرقی، تــا گــز )ا رودخانــه ا

به بریتانیا خوش آمدید
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حدودی مرز بین این مناطق را مشخص می نماید.
بریتانیا را می توان از لحاظ طبیعی به سه ناحیه، به ترتیب زیر تقسیم نمود:

گردیــده و  کشــور در آن واقــع  ارتفاعــات  ناحیــه اســکاتلند در شــمال: قســمت اعظــم 
کشــور  ــه قســمت عمــده جنــگل هــای  ک ناحیــه ای سرســبز و پوشــیده از چمنــزار اســت 
کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه  را در برگرفتــه اســت. رودهــای زیــادی در آن جریــان دارنــد 
رودهــای دی، کلیــاد و توئیــد اشــاره نمــود. بلندتریــن نقطــه آن قلــه بــن نویــس بــا 1343 

متــر ارتفــاع اســت.
کشــور مــی تــوان از جزایــر شــتلند، اورکنــی و هبریــد )داخلــی و  از جملــه جزایــر مهــم 

بــرد. نــام  آیلــی، لوئیــس، مــال، رم و ارن  کوچکتــر  خارجــی( و جزیــره هــای 
ناحیــه آلســتر )ایرلنــد شــمالی(: ناحیــه آلســتر، قســمتی از شــمال جزیــره ایرلنــد اســت، کــه 
ــاد برخــوردار بــوده و  ــا ارتفــاع زی کــم ارتفــاع مــی باشــد، امــا از نقاطــی ب ناحیــه ای نســبتا 

جنــگل هــای آن عمدتــا در همیــن نواحــی واقــع شــده انــد.
ــر از جملــه مهــم تریــن رودهــا، و مگــی و راتلــی نیــز از جملــه  رودهــای بــن، رو و بــالك وات

ــردد. گ ــی  ــوب م ــر آن محس ــن جزای مهمتری
ســایر نقــاط )انگلنــد و ویلــز(: مناطــق انگلنــد و ویلــز، قســمت جنوبــی جزیــره اصلــی را 
گردنــد. نواحــی وســیعی از آن را جلگــه هــا، مراتــع و نواحــی پســت پوشــانده  شــامل مــی 
انــد. نواحــی مرتفــع آن عمدتــا در شــمال و غــرب واقــع شــده انــد. از جملــه مهمتریــن 
ــت  ــه تیمــز )تایمــز(، اوز، ایــون، مــرزی، هامبــر، تایــن، ترن ــوان ب رودهــای مهــم آن مــی ت
و ســورن اشــاره نمــود. از جملــه جزیــره هــای مهــم آن نیــز مــی تــوان از جزایــر هالــی، 
انگلســی، وایــت و شــپی نــام بــرد. بلندتریــن نقطــه ایــن منطقــه، قلــه ســنودن بــا 580/1 

متــر ارتفــاع مــی باشــد.
ــه بنــدر لنــدن در مصــب رود  ــوان ب از جملــه مهمتریــن بنــادر مهــم انگلســتان نیــز مــی ت
کالیــد، لیورپــول و بلفســت در ســاحل دریــای ایرلنــد، کاردیــف  تیمــز، گالســگو درکنــار رود 

در تنگــه بریســتول و ســاوت همپتــن در ســاحل دریــای مانــش اشــاره نمــود.

آب و هوا
تصویــر عمومــی از آب و هــوای انگلســتان بیشــتر بــا بــاران و مــه و رطوبــت همــراه اســت. 
کشــور نــه چنــدان پهنــاور، آب و هــوای متنوعــی وجــود دارد،  در تمامــی بخــش هــای ایــن 
گــرم و مرطــوب. میــزان بارندگــی در  گرفتــه تــا تابســتان هــای  از زمســتان هــای ســرد 
کشــور بســیار بــاال اســت. شــهر لنــدن، پایتخــت انگلســتان، از نظــر بارندگــی ســطح  ایــن 
باالتــری از شــهرهایی ماننــد پاریــس و یــا حتــی نیویــورک دارد. بــا ایــن حــال در ســال 
کــرده اســت. در انگلســتان،  گرمــی را در تابســتان تجربــه  هــای اخیــر انگلســتان مــاه هــای 
زمســتان و پاییــز مرطــوب تریــن مــاه هــای ســال اســت. در تابســتان بــه ویــژه در جنــوب 
کــه بــه لنــدن نیــز بســیار نزدیــک اســت، درجــه حــرارت هــوا بیــن 18  انگلســتان، جایــی 
ــه 30  گرمــا ب ــا شــهریور، گاهــی  ــا 23 درجــه ســانتیگراد اســت. امــا در مــاه هــای خــرداد ت ت
کنــد.  کالفــه مــی  گاهــی  گردشــگران را بــا توجــه بــه رطوبــت هــوا  کــه  درجــه نیــز مــی رســد 
کــه ســرمای زیــر صفــر درجــه معمــوال در انگلســتان بــه نــدرت اتفــاق  توجــه داشــته باشــید 

مــی افتــد.
کــه  کســانی  آب و هــوای بریتانیــا بــه غیــر قابــل پیــش بینــی بــودن شــهرت دارد و بنابرایــن 
ــا آمادگــی راهــی آن جــا شــوند. مالیــم تریــن  قصــد ورود بــه ایــن منطقــه را دارنــد، بایــد ب
هــوا معمــوال در ســواحل جنوبــی اســت. نوامبــر تــا فوریــه ســرد اســت و بنابرایــن توصیــه 
کنیــد. مــردم جنوبــی  گــرم، چکمــه، بارانــی و چتــر اســتفاده  مــی شــود از پلــوور، کــت هــای 
کــه در شــمال و اســکاتلند در فصــل  شــاهد بــرف چندانــی نیســتند، ایــن در حالــی اســت 

زمســتان معمــوال بــرف ســنگینی مــی بــارد.
خانــه هــا در بریتانیــا معمــوال از عایــق بنــدی مناســبی برخوردارنــد و مجهــز بــه سیســتم 
نمــی  بــه همیــن دلیــل در درون خانــه هــا ســرما چنــدان حــس  و  گرمایــش هســتند 
کــه البتــه غــروب  شــود. در بهــار و پاییــز روزهــای روشــن و آفتابــی زیــادی وجــود دارد 
هــا اندکــی ســرما حــس مــی شــود. برخــی مواقــع در بریتانیــا، هــوا بــی نهایــت مطبــوع و 
کمتــر و غیــر قابــل  کــه ایــن مواقــع در مقایســه بــا دیگــر نقــاط دنیــا  دلپذیــر اســت، هــر چنــد 
کننــد،  ــا ســفر مــی  ــه بریتانی ــن و ژوئیــه ب ــه بیــن ژوئ ک کســانی  ــه  ــر هســتند. ب اطمینــان ت

کفــش ســبک داشــته باشــند. توصیــه مــی شــود همــراه خــود لبــاس و 

پول و اقتصاد
ــا نمــاد ٔ شــناخته  ــه ب ک ــد اســترلینگ )Pound Sterling( اســت  واحــد پــول بریتانیــا پون
کبیــر یــک شــکل اســت و توســط بانــک مرکــزی  می شــود. ســکه هــا در تمامــی بریتانیــای 
و  اســکاتلند  هــای  بانــک  امــا  می شــود.  توزیــع  و  تولیــد   )Bank of England( بریتانیــا 
کننــد. تمامــی  ایرلنــد شــمالی مجــاز هســتند اســکناس هــای خــود را چــاپ و توزیــع 
از نظــر ارزش  ایــن اســکناس ها علیرغــم تفــاوت ظاهــری پونــد اســترلینگ هســتند و 
کــه در بازارهــای غیــر رســمی ارز ایرلنــد بــا قیمــت هــای متفاوتــی عرضــه  برابرنــد )هــر چنــد 

می شــوند(.
کشــور در  کشــورهای جهــان در رده چهــارم قــرار دارد. ایــن  اقتصــاد بریتانیــا در میــان 
ــطح  ــده و س ــادی فزاین ــد اقتص ــا رش ــه ب ک ــت  ــم رف ــت و یک ــرن بیس ــتقبال ق ــه اس ــی ب حال
گردیــد. رونــد ســریع صنعتــی شــدن انگلســتان طــی قــرن  بیــکاری نســبتا ناچیــز رو بــه رو 
کشــورهای صنعتــی  کشــور بــه یکــی از قدرتمندتریــن  کــه ایــن  گردیــد  19 میــالدی، ســبب 

گــردد. جهــان مبــدل 
کاالهــای مصرفــی ســبب  بــه ویــژه هزینــه غــذا و  هزینــه زندگــی در بریتانیــا باالســت، 
کشــورهای جهــان محســوب  کشــور در زمــره یکــی ازپرهزینــه تریــن  کــه ایــن  گردیــده اســت 
کــه ثروتمنــد و پــر هزینــه اســت و شــمال آن، اســکاتلند، ولــز  گــردد. بیــن جنــوب انگلســتان 
کــم هزینــه تــر و ارزان تــر اســت، اختــالف زیــادی وجــود دارد. عــوارض  کــه  و ایرلنــد شــمالی 
کــو باالســت. بــا ایــن وجــود، میــزان حقــوق افــراد نیــز،  و مالیــات اتومبیــل، بنزیــن و تنبا

خصوصــا در جنــوب انگلســتان، نســبتا باالســت.
ــه آهــن و پــوالد، وســایل مهندســی،  ــوان ب ــه مهــم تریــن صنایــع انگلیــس مــی ت از جمل
کشــاورزی، ســاختمانی، راهســازی، ماشــین و هواپیمــا ســازی، منســوجات، شــیمیایی 
ــوه  ــی، می ــیب زمین ــد، س ــدر قن ــالت، چغن ــود. غ ــاره نم ــی اش ــی و نظام ــدات غذای و تولی
کشــور بــه شــمار مــی آیــد.  کشــاورزی  و ســبزیجات نیــز از جملــه مهــم تریــن محصــوالت 
تــن، گوشــت  862 هــزار  تــن، گوشــت خــوک  گاو 1.06 میلیــون  گوشــت  تولیــد ســاالنه 

ــن مــی باشــد. ــن و صیــد ماهــی 980 هــزار ت گوســفند 243 هــزار ت
کیلــو وات ســاعت اســت.  تولیــد ســاالنه نیــروی الکتریســیته نیــز معــادل 283.38 میلیــارد 
کار نمــود  نخســتین نیــروگاه بــرق اتمــی در جهــان بــرای اولیــن بــار در انگلســتان آغــاز بــه 
گــردد.  کشــور توســط ایــن نیــروگاه هــا تأمیــن مــی  و در حــال حاضــر، قســمتی از بــرق ایــن 
کشــف  گاز طبیعــی بــه مقادیــر فــراوان در دریــای شــمال  طــی ســال هــای اخیــر، نفــت و 
کشــور را تأمیــن مــی نمایــد. ذخایــر  گردیــده و قســمت عمــده احتیاجــات ســوختی ایــن 
ــز  ــنگ نی ــال س ــادن ذغ ــد. مع ــی باش ــکه م ــارد بش ــر 19 میلی ــغ ب ــت بال ــده نف ــناخته ش ش
فــراوان بــوده و آهــن، ســرب، مــس و روی، قلــع، بوکســیت، نمــک، گــچ، ســیلیس و آهــک 

کشــور بــه شــمار مــی آیــد. نیــز از جملــه مهــم تریــن معــادن 
از جملــه عمــده تریــن محصــوالت وارداتــی انگلســتان مــی تــوان بــه تولیــدات نفتــی، 
کشــورهای آمریــکا  کثــرا از  کــه ا فلــزات، گوشــت، خشــکبار، قالــی و میــوه جــات اشــاره نمــود 
گــردد. میــزان صــادرات  )%10(، آلمــان غربــی )%8(، هلنــد )%8( و فرانســه )%8( وارد مــی 
کــه عمدتــا شــامل ماشــین آالت، تولیــدات مهندســی،  کشــور، 92 میلیــارد دالر اســت  ایــن 
گــردد و  کنســرو مــی  جنــگ افــزار، مــواد شــیمیایی، وســایل برقــی، اتومبیــل، پارچــه و 
ــادر  ــک %6( ص ــر ی ــد )ه ــی و هلن ــان غرب ــه و آلم ــکا )%9( و فرانس ــورهای آمری کش ــه  ــرا ب کث ا

گــردد. مــی 
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فرهنگ مردم 
پایــه و اســاس بی اعتمادنــد. آن هــا  بــدون  کلــی و  بــه اظهــارات  انگلیســی ها نســبت 
بیــش از دیگــران نســبت بــه آن چــه دقیقــا قــول داده انــد، عمــل می کننــد. بنابرایــن، 

کــه خــود را بــه چیــز متعهــد می کننــد. می خواهنــد دقیقــا بداننــد 
کــه بــا یــک انگلیســی مشــغول بحــث هســتند بــه  فرانســوی ها اعتقــاد دارنــد، وقتــی 
هیــچ وجــه نبایــد بــا وی چانــه زد، زیــرا در آن صــورت، انگلیســی فــرد چانــه زننــده را بــه 
گر و یــا فروشــندهی دوره گــرد، پنداشــته و ارزشــی بــرای وی قائــل  چشــم یــک خــرده ســودا
نخواهنــد شــد، بلکــه بــرای موفقیــت در برخــورد بــا یــک فــرد انگلیســی بایــد وضــع خــود 
کــه الزم باشــد علتــی بــرای آن ذکــر  کــرد، بــدون آن  کیــد  گفتــه ی خــود تأ را نشــان داد و بــر 
ــر فــرد انگلیســی افزایــش خواهــد  ــردد و ایــن ثبــات قــدم، ارزش طــرف مقابــل را در براب گ

داد.
ــه ایشــان در طــول  ک ــد  فرانســویان در مــورد همســایه های انگلیســی خــود، اعتقــاد دارن
کهنــه بریزنــد و در مقایســه بیــن خــود  تاریــخ بــه خوبــی توانســته اند شــراب نــو را در جــام 
کــه یــک فرانســوی یعنــی یــک مــرد عاقــل؛ دو فرانســوی یعنــی  ــد  و انگلیســی ها معتقدن
گفتگــو؛ ســه فرانســوی یعنــی بی نظمــی و آشــوب. و یــک انگلیســی یعنــی یــک  بحــث و 

ابلــه، دو انگلیســی یعنــی باشــگاه ورزشــی و ســه انگلیســی یعنــی امپراطــوری بریتانیــا.

زبان 
کــه در نقــاط مختلــف بــا لهجــه هــای  کشــور، زبــان انگلیســی اســت  زبــان رســمی ایــن 
خ  گــردد. در انگلســتان، بــه دلیــل نــر گالیــک- اســکاتلندی تکلــم مــی  متفــاوت ولــش و 

ــردد. گ ــی  ــع م ــم واق ــورد تکل ــددی م ــاوره ای متع ــای مح ــی ه ــاالی مهاجریــن، زبان ب
دیگــر  از  اســت.  ژرمنــی  شــاخه  از  هندواروپایــی  هــای  زبــان  از  یکــی  انگلیســی  زبــان 
زبان هــای شــاخه ژرمنــی می تــوان از آلمانــی، هلنــدی، دانمارکــی، ســوئدی و نــروژی نــام 
ــی  ــه انگلیس ک ــود  ــیم می ش ــی تقس ــرقی و غرب ــش ش ــه دو بخ ــی ب ــاخه ژرمن ــود ش ــرد. خ ب
گان زبــان انگلیســی  بــه ژرمنــی غربــی تعلــق دارد. امــروزه حــدود نیمــی از مجموعــه واژ
ــی نیــم دیگــر را وام واژه هــا تشــکیل  ــان از همــان ریشــه ژرمنــی اســت، ول و دســتور آن زب
می دهنــد. بیشــتر ایــن وام واژه هــا از زبان هــای التیــن و فرانســوی و بخشــی دیگــر از 

یونانــی و دیگــر زبان هــا بــه انگلیســی وارد شــده اند.
کانــادا،  آمریــکا،  انگلســتان،  کشــورهای  در  مــادری  زبــان  عنــوان  بــه  انگلیســی  زبــان 
کشــورهای دیگــر تکلــم می شــود.  اســترالیا، ایرلنــد، نیوزلنــد، آفریقــای جنوبــی و بســیاری 
گویشــور، پــس از چینــی، عربــی، اســپانیایی و هنــدی،  انگلیســی امــروزه از نظــر تعــداد 
کــه زبــان مادریشــان انگلیســی اســت،  کســانی  پنجمیــن زبــان جهــان اســت. تعــداد 
کشــورها زبــان میانجــی اســت و  امــروزه ۳۸۰ میلیــون نفــر اســت. انگلیســی در بســیاری از 
مهــم تریــن زبــان دنیــا در زمینه هــای سیاســی، اقتصــادی، نظامــی، صنعتــی، فرهنگــی و 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــل ب ــط بین المل ــی در رواب علم
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مذهب
کثــرا پروتســتان هســتند. در سرشــماری ســال 2001،  71 % مــردم انگلیــس، مســیحی و ا
ــه 3 ٪  ــت، ک ــود داش ــز وج ــتان و ول ــلمانان در انگلس ــون مس ــم میلی ــک و نی ــه ی ــک ب نزدی
کل را تشــکیل مــی دهــد. بیــش از 1 میلیــون نفــر پیــرو دیــن هایــی بــا ریشــه  از جمعیــت 
ــال  ــه در ح ک ــر  ــا 150000 نف ــراه ب ــیک هم ــدو، 340000 س ــتند، 560000 هن ــدی هس یهن
ــه   ــن جامع ــودی، پنجمی ــتن 300000 یه ــا داش ــتان، ب ــتند. انگلس ــم هس ــن بودیس تمری

بــزرگ یهودیــان در جهــان اســت. 

جشن ها و تعطیالت رسمی 
1 ژانویه، سال نو

1 مارس، روز سن دیوید

17 مارس، روز سن پاتریک

25 مارس، روز خانم

21 آوریل، زادروز ملکه

ج 23 آوریل، روز سن جر

کتبر، هالوین 31 ا

25 دسامبر، کریسمس

غذا
ــه فرهنــگ  ک کننــد، متوجــه ایــن موضــوع مــی شــوند  ــا ســفر مــی  ــه بریتانی ــه ب ک کســانی 
ــا وجــود دارد و در انگلیــس نظــرات  ک در بریتانی هــای مختلفــی در مــورد خــورد و خــورا

متفاوتــی دربــاره رســم و آداب غــذا خــوردن وجــود دارد.
گذشــته مشــهور بــوده اســت. امــروزه  کــرده بریتانیــا در  خ  ماهــی و ســیب زمینــی ســر
ــوع  ــیار متن ــای بس ــبک ه ــان، س ــف جه ــاط مختل ــدرن و نق ــی م ــر زندگ ــه تاثی ــه ب ــا توج ب
آشــپزی در ایــن منطقــه وجــود دارد. در هــر شــهر، انــواع مختلفــی از رســتوران هــا بــه 
گســترده عرضــه مــی  چشــم مــی خــورد و محصــوالت غذایــی شــگفت انگیــزی در ســطح 

شــوند.
غ اســت، هنــوز هــم طرفــدار دارد،  کــه شــامل ژامبــون و تخــم مــر صبحانــه ســنتی بریتانیــا 
ــت،  ــت اس ــان تس ــالت و ن ــامل غ ــه ش ک ــری  ــبک ت ــه س ــد صبحان ــت دارن ــردم دوس ــا م ام
میــل نماینــد. نهــار معمــوال ســریع صــرف مــی شــود و معمــوال وعــده ســبکی از آش، 

ــا ســاندویچ اســت. شــام معمــوال در ســاعت 6 بعــد از ظهــر ســرو مــی شــود. ســوپ ی

بازگشت به فهرست مطالب
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روش های مختلف مسافرت به بریتانیا
ــر  ــه دیگ گرچ ــود، ا ــی ش ــدن م ــرودگاه لن ــی از ۵ ف ــااًل وارد یک ــا احتم ــه بریتانی ــرای ورود ب ب
شــهر هــا نیــز پــرواز هــای بیــن المللــی مســتقیم دارنــد. KLM کــه در حــال حاضــر بــا 
ایرفرانــس متحــد شــده بســیاری از پــرواز هــای ورودی بــه انگلیــس را پوشــش مــی دهــد.
مهمتریــن فــرودگاه هــای لنــدن Heathrow )پــر رفــت و آمــد تریــن فــرودگاه بیــن المللــی 
ج از لنــدن مانچســتر،  دنیــا(، Gatwick و City مــی باشــند. بزرگتریــن فــرودگاه هــای خــار
بیرمنــگام، جــان لنــون لیورپــول و نیوکاســل هســتند. مهمتریــن فــرودگاه هــای اســکاتلند 
گالســکو مــی باشــند. کاردیــف تنهــا فــرودگاه بیــن المللــی ولــز مــی باشــد.  ادینبــورگ و 
ج بســت  ایرلنــد شــمالی نیــز از دو فــرودگاه بیــن المللــی بــه نــام هــای بلفاســت و جــور

برخــوردار اســت.
ــند.  ــی باش ــال م ــه فع ــک و فرانس ــدن و بلژی ــن لن ــتار بی ــیر یورواس ــریع الس ــای س ــار ه قط
راه آهــن هلنــد و ایرلنــد نیــز بــه لنــدن فعــال مــی باشــد. اتوبــوس ارزان تریــن راه ســفر بــه 

ــا مــی باشــد. بریتان

گردشگری در بریتانیا جاذبه های 
مــوزه هــا، پــارک هــا، بناهــای تاریخــی، مناظــر طبیــع و جوامــع محلــی بریتانیــا بــرای 

گردشــگران بســیار جــذاب مــی باشــد.
ــز اســکاتلند(، کاردیــف  مهمتریــن شــهر هــای توریســتی بریتانیــا، لنــدن، ادینبــورگ )مرک
ــز ایرلنــد شــمالی(، بیرمنــگام، بریســتول، گالســکو، لیورپــول و  ــز(، بلفاســت )مرک ــز ول )مرک

منچســتر هســتند.
ــه از ایــن تعــداد  ک ــر ثبــت شــده در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو دارد  بریتانیــا ۲۸ اث
۲۳ ســایت فرهنگــی، ۴ ســایت طبیعــی و ۱ ســایت آمیــزه فرهنگــی و طبیعــی مــی باشــد.
گردشــگری بریتانیــا عبارتنــد از: مــوزه مــادام توســو و آســمان  مهــم تریــن جاذبــه هــای 
بــن،  بیــگ  آیمکــس، ســاعت  لنــدن، ســینمای  ج  بــر کینگهــام،  با کاخ  لنــدن،  نمــای 
کلیســای وســت مینیســتر و ســنت پــل، هایــد پــارک و بــاغ وحــش لنــدن، بنــای اســتون 
هنــج، دیــوار هادریــان، شــهر تاریخــی لیورپــول، میــدان پیکادلــی، مــوزه تاریــخ طبیعــی 
کاونــت،   خ و فلــک(، میــدان ترافالــگار، بــاغ  خ هــزاره )چــر لنــدن، چشــم لنــدن یــا چــر
قصــر  کمــدن،  ج  بــر کوچــک،  ونیــز  لنــدن،  ملــی  گالــری  بریــج،  تــاور  پــارک،  ریجنــس 

الکســاندر، قلعــه ادینبــرگ.

کردن در بریتانیا خرید 
ــیار  ــا بس ــذا در بریتانی ــت و غ ــل، اقام ــل و نق ــی حم ــفر یعن ج س ــار ــی مخ ــای اصل ــه ه جنب
گــر  ج خواهــد داشــت. ا ج حداقــل ۵۰ پونــد در روز خــر کــم خــر گردشــگر  گــران اســت و یــک 
ــب  ــه مرات ــم ب ــن رق ــد،  ای کنی ــتفاده  ــتوران اس ــتاره و رس ــل ۳ س ــی، هت کس ــد از تا بخواهی
باالتــر مــی رود. لنــدن و جنــوب شــرق بریتانــا نســبت بــه دیگــر بخــش هــای بریتانــای ۳ 

گرانتــر اســت. برابــر 
کــه ارزان تریــن بســته ســیگار  مالیــات زیــادی روی ســیگار وضــع شــده اســت بــه طوریکــه 
کــی اســترایک بســیار  ۷ پونــد مــی باشــد. برنــد هــای وارداتــی نظیــر مارلبــورو، کامــل و ال
ــه  ک گردشــگرانی  ــو ۱۸ ســال مــی باشــد. از  ک ــد تنبا گرانتــر مــی باشــند. حداقــل ســن خری
کــه پاسپورتشــان را نشــان  کمتــر از ۱۸ ســال داشــته باشــند خواســته مــی شــود  بــه ظاهــر 

دهنــد.
کــه بــه ۱۰۰ پنــس )pence( تقســیم مــی شــود. گاهــی  واحــد پــول بریتانیــا پونــد مــی باشــد 
کننــد. واژه هــای فایــور و تنــر بــه  کوئیــد اســتفاده مــی  بــه جــای پونــد از واژه محــاوره ای 
کارت هــای اعتبــاری در فروشــگاه هــا و  کثــر  ــد. ا ــر مــی رون ک ــه  ــد ب ــد و ۱۰ پون جــای ۵ پون

رســتوران هــا پذیرفتــه مــی شــود.

  
کشــور یــک مقصــد بــا  گــران تمــام مــی شــود امــا ایــن  کــه خریــد در بریتانیــا  بــا وجــود ایــن 
کیفیــت و متنــوع مــی باشــد. بــه دلیــل رقابــت، قیمــت  کالس جهانــی بــرای محصــوالت بــا 
کثــر مــوارد مــی توانــدی چانــه  اجنــاس در فروشــگاه هــای مختلــف متفــاوت اســت و شــما ا
کشــورهای  بزنیــد. وســایل الکترونیــک نظیــر رایانــه و دوربیــن هــای دیجیتــال از دیگــر 

اروپــا ارزان تــر مــی باشــد.
کیفیــت ترکیبــات آن بســیار  هایــد پــارک لندنغــذای بریتانیــا در اروپــا شــاخص مــی باشــد و 
گــران تــر و  کشــور هــای جنــوب اروپــا  بــاال مــی باشــد. رســتوران هــای بریتانــای نســبت بــه 
کشــور هــای ســوئیس و نــروژ ارزان تــر مــی باشــد. معــروف تریــن غذاهــای بومــی  نســبت بــه 

بریتانــای Black Pudding، Cornish Pasty، Haggis و Pastie مــی باشــند.

گردشگران در بریتانیا اقامتگاه های 
بریتانیــا هتــل هــای متنــوع بــر اســاس درجــه بنــدی ســتاره ارائــه مــی دهــد. تخــت و 
کــه صبحانــه  صبحانــه )B & B( هــای خصوصــی زیــادی نیــز در بریتانیــا فعــال مــی باشــند 
ــد  کنی ــاره  ــه اج ــک خان ــد ی ــی توانی ــما م ــن ش ــد. همچنی ــی دهن ــه م ــی ارائ ــل انگلیس کام
 self-catering“ ــد واژه کلی ــد. از  کنن ــی  ــغ م ــی تبلی ــای اینترنت ــایت ه ــا در س ــر آنه کث ــه ا ک
مــی  همچنیــن  کنیــد.  اســتفاده  آنهــا  جســتجوی  بــرای   ”holiday accommodation
کنیــد.  پیــدا  کامــل  تســهیالت  بــا  را  متنوعــی  و  زیــاد  کمپینــگ  هــای  ســایت  توانیــد 
کــه بناهــای تاریخــی در حــال تخریــب  Landmark Trust یــک ســازمان خیریــه مــی باشــد 
کاربــری مــی دهــد. ایــن  کنــد و بــه اقامتــگاه تغییــر  کــرده و آنهــا را بازســازی مــی  را تملــک 

ــران مــی باشــند. اقامتــگاه هــا بســیار جــذاب امــا نســبتًا گ

نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در بریتانیا
ــد بهتــر اســت نــکات ایمنــی زیــر را رعایــت  ــه بریتانیــا را دارن کــه قصــد ســفر ب گردشــگرانی 

ــد: فرماین
گردشــگران مــی باشــد، امــا بهتــر اســت احتیــاط  کشــور امنــی بــرای  کلــی بریتانیــا  - بــه طــور 
کنیــد. در مــوارد ضــروری و در صــورت نیــاز بــه آمبوالنــس، آتــش نشــانی، پلیــس، گارد 

کوهســتان بــا ۹۹۹ یــا ۱۱۲ تمــاس بگیریــد. ســاحلی، نجــات 
ــان متــداول مــی باشــد امــا  ــان نرویــد. عبــور از وســط خیاب - هنــگام شــب تنهــا بــه خیاب

کنیــد. کنیــد از پیــاده رو هــا اســتفاده  ســعی 
ــد  کنی ــعی  ــد و س ــرده ای ک ــل  ــه در را قف ک ــوید  ــن ش ــین مطمئ ــردن ماش ک ــارک  ــگام پ - هن
گرانبهــای خــود را در ماشــین رهــا نکنیــد. کنیــد. اجنــاس  ــارک  در مــکان هــای شــلوغ پ
کمتــر از خشــونت اســتفاده  - پلیــس هــای بریتانیایــی مــؤدب و حرفــه ای مــی باشــند و 

کننــد. مــی 
کشــور تعطیــل، بزرگــراه هــا و قطــار هــا شــلوغ مــی  کریســمس بیشــتر مــکان هــای  - در 

باشــند.
افــراد را صــدا بزنیــد ولــی در  کوچــک  نــام  - در بیشــتر شــرایط اجتماعــی مــی توانیــد 

کار بریــد. موقعیــت هــای رســمی بهتــر اســت نــام فامیــل را بــه 
کنید. - فاصله شخصی خود را در صف ها و ارتباط با افراد حفظ 

کســی،  کــه بــه شــما خدمــات ارائــه مــی دهنــد )راننــده تا کســانی  کوتــاه بــا  - گفتگــو هــای 
ــرای بحــث اســت. در صــورت  ــی ب آرایشــگر و . . .( ورزش خصوصــًا فوتبــال موضــوع خوب
کتــاب هــای جهانــی صحبــت  عالیــق مشــترک مــی توانیــد در مــورد موســیقی، فیلــم و 

کنیــد.
کلــی، ســفر بــه بریتانیــا مــی توانــد یکــی از جــذاب ترینتجربــه هــای مســافرتی  بــه طــور 
کاهــی شــما از مقصــد  ــه میــزان آ شــما باشــد. ایــن امــر بیــش از هــر چیــز دیگــر بســتگی ب
گردشــگری مــورد نظرتــان دارد. بنابرایــن، مطالعــه پیشــاپیش دربــاره آن را فرامــوش 

نکنیــد.
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London شهر لندن
لنــدن شــهر بی نظیرهاســت؛ و  بی اغــراق یکــی از دیدنی تریــن شــهرهای جهــان. تصــور 
کنــار رود  کوچکــی در  کــه ایــن شــهر بــزرگ، مــدرن، زیبــا و شــلوغ، روزی دهکــده ی  ایــن 
ــش،  ــال پی ــزار س ــدن، دو ه ــه لن ک ــت  ــن اس ــت ای ــا حقیق ــت؛ ام ــت نیس ــوده، راح ــز ب تیم
کــرد  کوچــک، بــه تدریــج و طــی ســال ها رشــد  چنیــن وضعیتــی داشــت. ایــن دهکــده ی 

کــه امــروز می بینیــم.  کالن شــهری پــر از هتــل  و تبدیــل شــد بــه 
کــه می گوینــد  کســتری؛ امــا آن قــدری  لنــدن معــروف اســت بــه داشــتن هــوای بارانــی و خا
هــم بــد نیســت. شــهر، نزدیــك اقیانــوس اســت، آب و هــوای نســبتًا معتدلــی دارد و خیلــی 
ــرای ســفر مناســب تر اســت، هــم آب و هــوا  ــرم نمی شــود؛ امــا تابســتان ب گ ــا  ــاد ســرد ی زی
کــه آفتــاب معــروف لنــدن را هــم  وضــع بهتــری دارد و هــم می توانیــد امیــدوار باشــید 

می بینیــد. 
کیلومتــری مرکــز شــهر  کــه در بیســت و چهــار  لنــدن پنــج فــرودگاه دارد و فــرودگاه هیتــرو 
واقــع شــده، یکــی از بزرگ تریــن و شــلوغ ترین فرودگاه هــای جهــان اســت. هیتــرو بــا پنــج 
کوچکــی اســت. البتــه تابلوهــای راهنمــای خوبــی هــم  ترمینــال، بــرای خــودش شــهر 
گــر قــرار اســت از طریــق ایــن فــرودگاه  گــم شــدن نباشــید. امــا ا دارد؛ در نتیجــه نگــران 
کــدام  ــه  ــان مربــوط ب کــه پروازت کنیــد  کــه از قبــل بررســی  وارد لنــدن  شــوید، بهتــر اســت 
کــه چطــور از فــرودگاه بــه شــهر برویــد.  کنیــد  ترمینــال اســت تــا بتوانیــد دقیقــًا برنامه ریــزی 
در ترمینال هــای مختلــف، ایســتگاه های مختلفــی بــرای رفتــن بــه شــهر وجــود دارد؛ 
کــه از فــرودگاه هیتــرو بــه مرکــز لنــدن مــی رود، امــا در  مثــاًل یــك قطــار سریع الســیر هســت 
ترمینــال شــماره ی ۵ ایســتگاه نــدارد. ارزان تریــن راه، اســتفاده از متــرو )خــط پیکادیلــی( 
گــر بعــد از نیمه شــب رســیدید هــم جــای  کــه در همــه ی ترمینال هــا ایســتگاه دارد. ا اســت 
ــا اتوبــوس  شــب )N9( خودتــان را بــه مرکــز لنــدن برســانید.  نگرانــی نیســت، می توانیــد ب
لنــدن دیدنی هــای تاریخــی و البتــه غیــر تاریخــی فــراوان دارد. شــاید در طــول یــک ســفر 
یــك ماهــه هــم وقــت نکنیــد ســر فرصــت از تمــام زیبایی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن شــهر 
گــر قصــد دیــدن ایــن شــهر را داریــد،  کــه پیشــنهاد می کنیــم ا لــذت ببریــد. ایــن اســت 
کنیــد. در غیــر ایــن  حتمــًا از قبــل دربــاره  ی آن مطالعــه و بــرای ســفرتان برنامه ریــزی 

صــورت، احتمــال ســرگردانی و تلف شــدن وقت تــان زیــاد اســت. 
گــر  گردشــگری، اولویت بنــدی بــا خودتــان اســت. مثــاًل ا بســته بــه مــدت ســفر و ســلیقه ی 
اهــل هنــر هســتید، حتمــًا مــوزه ی تیــت مــدرن )آثــار هنــری مــدرن(، مــوزه ی ویکتوریــا و 
گالــری ملــی )کلکســیون بی نظیــری - آلبــرت )بزرگتریــن مــوزه  ی هنــر و طراحــی جهــان( و 

 
از آثــار هنــری غربــی از قــرن ســیزدهم تــا بیســتم( را ببینیــد. مــوزه ی بریتانیــا، یکــی از 
گــر بخواهیــد ایــن  کاملتریــن مجموعه هــای هنــر و صنایــع دســتی در جهــان اســت. ا
ــات و  ــت اختراع ــد. سرگذش ــت بگذاری ــک روز وق ــتر از ی ــد بیش ــد، بای ــل ببینی کام ــوزه را  م
کتشــافات بشــر برایتــان جــذاب اســت؟ مــوزه ی علــوم را از دســت ندهیــد. دیــدن اولیــن  ا
کپســول  لوکوموتیــو،  اولیــن  دوم،  و  اول  جهانــی  جنــگ  هواپیماهــای  بخــار،  ماشــین 
گردانــده، اولیــن ماشــین حســاب  ــو 10 کــه ســه فضانــورد را بــرای اولیــن بــار دور مــاه  آپول
ــر بــه طبیعــت و تاریــخ  گ جیبــی جهــان و... می توانــد تجربــه ی هیجان انگیــزی باشــد. ا
گرفتــه تــا بــدن انســان، عالقــه  طوالنــی اش، از دایناســورها و ماجراهــای اعمــاق زمیــن 
کــودکان هــم  داریــد، مــوزه ی تاریــخ طبیعــی را از دســت ندهیــد. ایــن دو مــوزه بــرای 

جالــب و ســرگرم کننده هســتند. 
دیدنی ســت.  پروانه هایــش،  بــاغ  و  بــزرگ  کواریــوم  آ بــا  لنــدن  معــروف  باغ وحــش 
کــودکان هــم جــذاب باشــد. حــدود  کــه بــرای  گــر دنبــال جایــی هســتید  به خصــوص ا
ایــن  در  جانــوری  گونه هــای  کمیاب تریــن  از  برخــی  شــامل  حیــوان،  هــزار  هشــت 

می شــوند.  نگهــداری  باغ وحــش 
ــا  ــوب ی ــه آن ت ــه ب ــدن، ک ــروی لن ــت. مت ــی اس ــدن عال ــی لن ــل عموم ــل و نق ــتم حم سیس
آندرگراونــد می گوینــد، قدیمی تریــن متــروی جهــان اســت و همه جــای شــهر ایســتگاه 
کســی بســیار باالســت و تــازه بعــد از نیمه شــب، گران تــر هــم  کرایــه ی تا دارد. در عــوض 
کنیــد.  گــر زیــاد عجلــه نداریــد، بهتــر اســت بــا اتوبــوس در شــهر رفــت و آمــد  می شــود. ا
در  شــدن  معطــل  کمــی  آن،  بــر  عــالوه  و  پرتعدادنــد  و  منظــم  لنــدن  اتوبوس هــای 
ترافیــك، بــه تماشــای زیبایی هــای شــهر مــی ارزد. خیابان هــا، پارك هــا و معماری هــای 
ــه باشــید، از دســت می دهیــد. اتوبوس هــای قرمــز  ک ــرو  فوق العــاده ی لنــدن را ســوار مت
کــه حتمــًا بایــد یــک بــار امتحانــش  دوطبقــه ی لنــدن هــم از آن جاذبه هایــی اســت 
کــه مســیر زیبــا و  کنیــد. مــا ســوار شــدن بــر اتوبوس هــای خــط ۲۴ را پیشــنهاد می کنیــم 

دارنــد.  هــم  خوش منظــره ای 
کارت ســفر  کــه  لنــدن، بهتــر اســت  بــرای اســتفاده از وســایل حمــل و نقــل عمومــی 
کارت  کارت( بگیریــد تــا هزینه هــای رفــت و آمدتــان ارزان تــر تمــام شــود. ایــن  )اویســتر 
ــه  ــوان آن را ب ــرای اســتفاده از متــرو و اتوبــوس و قطــار معتبــر اســت و می ت ــل شــارژ، ب قاب

ــرد.  ک ــارژ  ــم ش ــه ه ــا ماهان ــی ی ــورت هفتگ ص
گذار، اصـاًل به مسـافران آن توصیـه نمی شود؛- گشـت و  اجاره ی ماشـین در لندن برای 

شهر لندن
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خ اجــاره و قیمــت بنزیــن باالســت و هــم خیابان هــای شــلوغ و پرترافیــک و جــای  هــم نــر
ــر این هــا، لنــدن هــم  ــرای تماشــای شــهر باقــی نمی گــذارد. عــالوه ب ــی ب کــم، مجال ــارک  پ

کــرد. کــه نمی شــود بــا اتومبیــل شــخصی در آن تــردد  ح ترافیــک دارد  محــدوده ی طــر
مســیر  یــک  عالی ســت.  گل گشــت  و  پیــاده روی  بــرای  لنــدن  باشــید،  اهلــش  گــر  ا
گرینویــچ اســت.  ــارک  ــا پ پیشــنهادی بــرای پیــاده روی، فاصلــه ی ایســتگاه بلک هیــث ت
گرینیــچ، منطقــه ای دیدنــی در جنــوب لنــدن، و همــان  ــا بــه قــول لندنی هــا  گرینویــچ، ی
کــه نصف النهــار مبــدأ از آن عبــور می کنــد. می توانیــد بــا قطــار بــه ایســتگاه  جایــی اســت 
گرینیــچ( برویــد. از آن جــا بــه ســمت شــمال غربــی  بلک هیــث )دهکــده ای در همســایگی 
گــر دلتــان خواســت از هنــد میــد فــود یــک فنجــان  و خیابــان ترنکیــل ویــل راه بیفتیــد و ا
کلیســای آل  کوچــک بگیریــد و بــه مســیرتان ادامــه دهیــد. بــه  ــا یــک ســاندویچ  قهــوه ب
کــه رســیدید، چنــد دقیقــه بایســتید و از دیــدن ایــن بنــای زیبــا لــذت ببریــد.  ســینتس 
کافــه ی دوست داشــتنی بلک هیــث  ــه  ــد و ســری هــم ب گوفــر بروی بعــد از آن، از جــاده ی 
کلبــه ی چــای دارد، جــز چــای،  کــه معنــای  تی هــات بزنیــد. آن جــا بــر خــالف اســمش 
بــه  می شــود.  پیــدا  هــم  و...  آب میــوه  همبرگــر،  قهــوه،  مثــل  دیگــر  چیزهــای  خیلــی 
ــه رنجــرز هــاوس می رســید: یــک ســاختمان زیبــای ســیصد  مســیرتان ادامــه بدهیــد. ب
گرینویــچ. پشــت آن هــم  کنــار پــارک  ســاله و نــه چنــدان بــزرگ بــا آجرهــای قرمــز درســت 
گرینویــچ یکــی از بزرگتریــن و زیباتریــن پارک هــای  یــک بــاغ رز زیبــا وجــود دارد. پــارک 
کنیــد و مجســمه ی ژنــرال ولــف )از افســران ارتــش  گــردش  لنــدن اســت؛ کمــی در آن 
کــه مهم تریــن مجســمه ی ایــن پــارک اســت. مســیرتان را بــه  کنیــد  بریتانیــا( را تماشــا 
گهــان منظــره ی نفس گیــری مقابــل چشــم هایتان  نا ادامــه دهیــد.  ســمت مجســمه 
کــه در طــول جغرافیایــی صفــر ایســتاده اید، چشــم انداز لنــدن  پیــدا می شــود: در حالــی 

اســت.  روبه رویتــان 
گرینویــچ بزنیــد. معمــاری بســیار زیبایــی  کردیــد، گشــتی هــم در منطقــه ی  گــر فرصــت  ا

دارد و جــزو میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــده  اســت.
کــه نزدیــک هــم  لنــدن شــهر بســیار بزرگــی  اســت. بــد نیســت بــرای تماشــای دیدنی هایــی 
کنیــد و بعــد،   ج را تماشــا  ج لنــدن و پــل بــر کنیــد؛ مثــاًل بــر هســتند، از قبــل برنامه ریــزی 
قدم زنــان در امتــداد رودخانــه ی تیمــز بــه ســمت غــرب برویــد تــا بــه مــوزه ی تیــت مــدرن 
گــر بعــد از تیــت، همچنــان  کــه ســر راه پــل لنــدن را هــم ببینیــد. ا برســید. فرامــوش نکنیــد 
کــه در امتــداد آن، همیشــه یــک صــف  بــه ســمت غــرب برویــد، بــه پــل واترلــو می رســید 
خ و فلــک  طوالنــی دیــده می شــود. این جــا صــف خریــد بلیــت چشــم لنــدن )همــان چــر
کشــیدن در ایــن صــف  ــه انتظــار  ــر آن، ب کــه ســوار شــدن ب عظیــم مشــهور لنــدن( اســت 

مــی ارزد. به خصــوص شــب لنــدن از آن بــاال خیلــی زیباســت.
ــا و آلبــرت نیــز نزدیــک هــم  ــارک، مــوزه ی علــوم، مــوزه ی ملــی و مــوزه ی ویکتوری ــد پ های
کامــل ببینیــد، می توانیــد بــا یــک روز وقــت  گــر نخواهیــد همــه ی موزه هــا را  هســتند. ا

ــد.  ــا بزنی ــن موزه ه ــام ای ــه تم ــری ب ــتن، س گذاش
کــز اصلــی  از مرا لنــدن و یکــی  از طوالنی تریــن خیابان هــای  کســفورد،  یکــی  خیابــان آ
بــا  مختلــف  مغازه هــای  و  بــزرگ  فروشــگاه های  انــواع  اســت.  شــهر  ایــن  در  خریــد 
 Primark ــد. یکــی از شــعبه های خــوب ــان وجــود دارن قیمت هــای متنــوع در ایــن خیاب
کســفورد واقــع شــده اســت. پریمــارک یــک فروشــگاه زنجیــره ای لبــاس  هــم در خیابــان آ
و خرده ریزهــای جورواجــور اســت بــا اجنــاس متنــوع و قیمت هــای مناســب. کاونــت 
کــه شــبیه بازارهــای مــکاره.  کمــدن تــاون هــم دو منطقــه ی دیگــر لنــدن هســتند  گاردن و 
کــه فکــرش را بکنیــد در ایــن مناطــق پیــدا می شــود. قیمت هــا در ایــن دو  هــر چیــزی 

منطقــه هــم نســبتًا ارزان انــد. 
در بیشــتر خیابان هــای اصلــی لنــدن، مغازه هایــی بــرای فــروش ســوغاتی های لنــدن 
کوچــک و ایــن جــور چیزهــا پیــدا می شــود. در خیابــان  مثــل مجســمه های یــادگاری 
و  بــزرگ  بســیار  اســباب بازی  فروشــگاه  یــک  رنگارنگــش،  مغازه هــای  کنــار  و  ریجنــت 

کــودکان اســت.  کــه بهشــت  مشــهور بــه نــام هملیــز وجــود دارد 

گران تریــن فروشــگاه های چندمنظــوره ی انگلیــس اســت  هــرودز، یکــی از معروف تریــن و 
کــه در منطقــه ی اعیان نشــین نایتــس بریــج واقــع شــده. تابســتان ها در ایــن فروشــگاه 
ــر خواســتید وارد  گ ــد. امــا ا ــد و مــردم دم در صــف می بندن حراج هــای حســابی می گذارن
کــه اینجــا قوانیــن خاصــی در مــورد پوشــیدن لبــاس  فروشــگاه شــوید، حواســتان باشــد 
کوتــاه باشــید خیلــی محترمانــه بیرونتــان می کننــد! در  گــر بــا شــلوار  مناســب دارنــد. مثــاًل ا
کتاب هــای  کــراس، می توانیــد  کوچــک و قدیمــی خیابــان چرینــگ  کتاب فروشــی های 

کنیــد. کمیابــی پیــدا 
بــرای خریــد مــواد غذایــی هــم بــد نیســت ســری بــه فروشــگاه های تســکو، لیــدل یــا 

دارنــد. مناســبی  قیمت هــای  کــه  بزنیــد  موریســنز 
می شــود.  پیــدا  بخواهیــد  کــه  قبیلــه ای  و  قــوم  هــر  از  غذایــی،  جــور  هــر  لنــدن،  در 
ســنتی  غــذای  معروف تریــن  خ کرده،  ســر ســیب زمینی  و  ماهــی  یــا  فیش اندچیپــس 
انگلســتان اســت. فیش اندچیپــس درجــه یــک و در عیــن حــال ارزان را می توانیــد در 
گلــدن هینــد در خیابــان مریل بــون لیــن  یکــی از رســتوران های قدیمــی لنــدن مثــل 
گاردن هــم پــر از رســتوران های متنــوع  کاونــت  ســفارش دهیــد. دو محلــه ی ســوهو و 
گــر یــک فنجــان قهــوه ی درســت و حســابی  و خوب انــد بــا قیمت هــای مختلــف. حتــی ا

را جلــوی شــما می گذارنــد.  کافه هــای این جــا بهتریــن اش  کنیــد، در  هــم هــوس 
کــه چطــور برنامه ریــزی  گرانی ســت؛ البتــه هزینــه ی ســفر، بســته بــه ایــن  لنــدن شــهر 
کنیــد و غــذا بخوریــد، تفــاوت  کجــا اقامــت  کنیــد و  ج  کجــا برویــد و چطــور خــر کنیــد و 
گــر  کمتــر، ا کــرد. یــك وعــده غــذای خــوب می توانــد بیــن ٧ پونــد )یــا حتــی  زیــادی خواهــد 
کنیــد( در رســتوران ها ارزان قیمــت تــا ٤٠-٥٠ پونــد در رســتوران های  خودتــان آشــپزی 
شــیک و ســطح بــاال تمــام بشــود. خوشــبختانه بازدیــد از خیلــی جاهــای دیدنــی لنــدن 
گالــری ملــی، مــوزه ی بریتانیــا، تیــت مــدرن، مــوزه ی علــوم و مــوزه ی تاریــخ طبیعــی  مثــل 
گــر اهــل ریخــت و پــاش و ولخرجــی نباشــید، گذرانــدن یــك روز در لنــدن   رایــگان اســت. ا
بــه طــور میانگیــن حــدود ٥٠ پونــد برایتــان تمــام می شــود: ٢٠ پونــد بــرای یــك تخــت در 
یــك مســافرخانه ی ارزان قیمــت، ١٠-١٥ پونــد بــرای موادغذایــی، ١٠ پونــد بــرای خریــد 

ــک روزه. ــفر ی کارت س ــك  ــرای ی ــد ب ــای ورودی و ٧ پون بلیت ه

توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید: 
- ولتــاژ بــرق در انگلســتان ٢٣٠ اســت؛ یعنــی می توانیــد از وســایل برقــی مــورد اســتفاده 
کــه پریز هــای  کنیــد. فقــط بــه خاطــر داشــته باشــید  در ایــران هــم در آن جــا اســتفاده 
آن جــا ســه شــاخه هســتند و بــرای اســتفاده از ایــن وســایل، بــه مبــدل دو شــاخه بــه 
گــر  کــه بــه راحتــی در مغازه هــای لــوازم الکتریکــی پیــدا می شــود. ا ســه شــاخه نیــاز داریــد 
هــم یادتــان رفــت بــا خودتــان ببریــد، نگــران نباشــید. از فروشــگاه های انگلیســی هــم 

کنیــد. می توانیــد تهیــه اش 
کارنــاوال ناتینــگ هیــل را از دســت  کنیــد  گوســت بــه لنــدن رفتیــد، ســعی  گــر در مــاه آ - ا
کارنــاوال اروپاســت. صدهــا هــزار نفــر، بــا لباس هــای  کارنــاوال معروف تریــن  ندهیــد. ایــن 
عجیــب و غریــب و رنگارنــگ تــوی خیابان هــا می رقصنــد و آواز می خواننــد و می خندنــد. 

کنیــد!  کســیژن،  آدرنالیــن تنفــس  می توانیــد بــه جــای ا

دیدنی های لندن
- چشم لندن

ج لندن - بر
- موزه ی مادام توسو

کینگام - کاخ با
- میدان ترافالگار

- کلیسای وست مینستر
- کاخ وست مینستر و بیگ بن

- گالری ملی
- موزه ی بریتانیا

- کلیسای جامع سنت پاول
- هاید پارک

ج - نمایشگاه پل بر
کیو  گیاه شناسی  - باغ های 

- کاخ همپتن
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تاریخچه
از تصــرف بریتانیــا توســط رومی هــا در ســال ٤٣، تأســیس  شــهر رومــی لندنیــوم بعــد 
ــه یــک شــهر  ــان حکومــت رومی هــا،  لنــدن تبدیــل شــد ب شــد. در ســال ٤١٠ و بعــد از پای
گرفــت.  کشــور را  کــه در نهایــت جــای وینچســتر، پایتخــت قبلــی  تجــاری و نســبتًا بــزرگ 
کــه در ســال ١٠٦٦، ویلیــام فاتــح  ایــن موقعیــت و اهمیــت زیــاد لنــدن وقتــي تثبیــت شــد 
کــرد. ج لنــدن را ســاخت و بــه عنــوان پادشــاه انگلســتان در وست مینســتر تاج گــذاری  بــر
کــرد و بــه مرکــز فرهنــگ،  بــا قدرت گرفتــن انگلســتان، لنــدن هــم رشــد بیشــتری پیــدا 
ــاوگان  کــه ن ــوژی تبدیــل شــد. در قرن هــای هیجــده و نــوزده میــالدی  حکومــت و تکنول
دریایــی انگلســتان در دنیــا رقیــب نداشــت و بزرگ تریــن امپراتــوری جهــان از آن ایــن 
کشــور بــود، لنــدن پایتخــت امپراتــوری بــه حســاب می آمــد و ســال ها لقــب بزرگ تریــن 

شــهر جهــان را یــدک می کشــید.
جــزو  کــه  آمــد  وجــود  بــه  لنــدن  در  بســیاری  تاریخــی  آثــار  ســال ها،  ایــن  طــول  در 
گردشــگری اصلــی ایــن شــهر بــه شــمار می رونــد؛ از جملــه ایــن بناهــا  جذابیت هــای 
تــاالر ســلطنتی  کنزینگتــون،  کینگهــام، کاخ  آلبــرت، کاخ با بــه بنــای یادبــود  می تــوان 

کــرد. اشــاره  وست مینســتر  کلیســای  و  کیــو  کاخ  لنــدن،  ج  بــر آلبــرت، 
جهانــی  جنــگ  از  ناشــی  بســیار  صدمــات  و  انگلیــس  امپراتــوری  انحطــاط  وجــود  بــا 
ــراز اول جهــان و قلــب اقتصــادی، سیاســی و  دوم، لنــدن هنــوز هــم یکــی از شــهرهای ت
کشــور اســت. پارك هــا ، بارهــا، گالری هــا، موزه هــا و ســالن های تئاتــر عالــی  اجتماعــی ایــن 
گذشــته، از لنــدن شــهری ســاخته اند  ــادگار دوارن  ــه همــراه ســاختمان های قدیمــی ی ب

ــه خــود جــذب می کنــد.  ــه مســافران را از هــر ســن و ســلیقه ای، ب ک

حمل و نقل
لنــدن، یکــی از بهتریــن سیســتم های حمــل و نقــل عمومــی دنیــا را دارد. ممکــن اســت 
کننــد، امــا هنــوز هــم بــرای رفتــن بــه بیشــتر جاهــای  گلــه و شــکایت  گاهــی  اهالــی شــهر 
گردشــگران و چــه  ــرای  شــهر، سیســتم حمــل و نقــل عمومــی، بهتریــن راه اســت؛ چــه ب
کــه بیشــتر از یــک ســوم خانواده هــای لندنــی، اتوموبیــل شــخصی  بــرای اهالــی. طــوری 

ندارنــد. 
ــاده  ــود پی ــه می ش ک ــیرهایی  ــز مس ــت. ج ــاده و ارزان اس ــدن، س ــهر لن ــز ش ــردش در مرک گ
کــه بهتــر اســت  کــرد، اتوبــوس همیشــه پیــدا می شــود و متــرو هــم هســت، هــر چنــد  طــی 
کنیــد. بــه هــر حــال آمده ایــد لنــدن را ببینیــد و  از آن بــرای مســیرهای طوالنــی اســتفاده 

کــرد.  از زیــر زمیــن، نمی شــود شــهر را تماشــا 
ــده  ــر عه ــی را ب ــل عموم ــل و نق ــئولیت حم ــه مس ک ــت  ــی اس ــازمانی دولت ــرکت TFL س ش
بــر نقشــه، برنامه هــای  ایــن شــرکت )www.tfl.gov.uk (، عــالوه  دارد. در وب ســایت 
گــردش در شــهر پیــدا می شــود. بــرای رفــت و آمــد بیــن مســیرهای  خوبــی هــم بــرای 
آمــاده ی  شــبانه روزی  صــورت  بــه   +٢٢٢١٢٣٤-٨٤٣-٤٤ تلفــن  شــماره  مختلــف 

راهنمایــی شــما اســت. 
ــتر  ــا، اویس ــور چیزه ــوس و این ج ــرو و اتوب ــتفاده از مت ــرای اس ــه ب ــرون به صرف ــک راه مق ی
متــروی  کارت  شــبیه  اعتبــاری  کارت  یک جــور  اویســتر،  اســت.   )Oyster Card( کارت 
ــا متــرو و اتوبــوس  کــه بخواهنــد مرتــب ب گردشــگرانی  خودمــان اســت و مخصوصــًا بــرای 
کارت هــا را می شــود در ایســتگاه های متــرو  جابه جــا شــوند، خیلــی مفیــد اســت. ایــن 

ــد اســت.  ــه قیمــت آن ٣ پون ک ــد  گردشــگران هــم دارن ــوع مخصــوص  ــد و یــک ن خری
جابه جــا  بــرای  ســاده ای  راه  اســت،  معــروف   The Tube نــام  بــه  کــه  لنــدن  متــروی 
کــه حتــی در اولیــن ســفر هــم مشــکلی بــرای اســتفاده  شــدن لنــدن اســت، آنقــدر ســاده 
از آن نخواهیــد داشــت. نقشــه های متــرو در ایســتگاه ها و دفاتــر توریســتی بــه فــروش 
مواظــب  بایــد  متــرو،  در  می شــوند.  دیــده  هــم  ایســتگاه  هــر  دیــوار  روی  و  می رســند 
ــه  ــه عجل ک کــس  ــا هــر  جیب برهــا باشــید؛ روی پله هــای برقــی ســمت راســت بایســتید ت
دارد از ســمت چــپ بــرود و همیشــه اجــازه بدهیــد مســافران از قطــار پیــاده شــوند، بعــد 

ــوید.  ــوار ش س
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آب و هوا
کــه می گوینــد بــد نیســت و بیشــتر معــدل بــه حســاب  آب و هــوای لنــدن آن قدرهــا هــم 
گــر ببــارد شــهر فلــج مي شــود:  می آیــد. در لنــدن معمــواًل بــرف  ســنگین نمی بــارد؛ امــا ا
بــه تاخیــر بیفتــد و در  تــا حرکــت قطارهــا  کافــی اســت  بــرف  بــارش هفــت ســانتی متر 

ــد.  ــود آی ــه وج ــالل ب ــا اخت پروازه
کم تــر  بهتریــن وقــت ســفر بــه لنــدن از نظــر آب و هــوا، تابســتان اســت. نــه تنهــا بارندگــی 
ــن  ــرای ای ــتری ب ــت بیش ــد و فرص ــم طوالنی ترن ــا ه ــه روزه ــت، ک ــی اس ــتر آفتاب ــوا بیش و ه

ــد.  ــت می ده ــن دس ــرف رفت ــرف و آن ط ط

خرید
کــه در ایــن شــهر فــت و فــراوان  کــز مــد جهــان اســت، بنابرایــن چیــزی  لنــدن یکــی از مرا
پیــدا می شــود، انــواع و اقســام لباس فروشی هاســت؛ از فروشــگاه های شــیک و درجــه 

کوچــک بریــک لیــن. ــا بوتیک هــای  گرفتــه ت کســفورد  ــان آ یــک خیاب
و  هنــد  اهــل  کنان اش  ســا بیشــتر  کــه  انــد  ایســت  در  اســت  منطقــه ای  لیــن  بریــک 
بنگالدش انــد. قدمــت بازارهــای ایــن منطقــه بــه حــدود چهارصــد ســال پیــش می رســد 
بــه خاطــر رســتوران های هنــدی،  بازارهــا و مغازه هــای خــاص و  و شــهرت امــروز آن، 

اســت.  آرامش بخــش  حــال  عیــن  در  و  هیجان انگیــز  شــبانه ی  تفریحــات 
ــد لنــدن محســوب  ــه قلــب خری ک ــان خیلــی شــلوغ اســت  ــك خیاب کســفورد، ی ــان آ خیاب
ــان در منطقــه ی ســوهو و بخــش  ــی دارد. بخشــی از ایــن خیاب می شــود و شــهرت جهان

بــون واقع شده اســت.  عمــده ی آن در منطقــه ی می فر-مریــل 
ــه زدن حســاب  ــه بخواهیــد پیــدا می شــود؛ امــا روی چان ک ــًا هــر چیــزی  در لنــدن، تقریب
کــه احتمــااًل جــواب نمی دهــد! در مرکــز لنــدن، اصلی تریــن منطقــه ی خریــد،  نکنیــد 
و  کســفورد  آ خیابــان  گاردن،  کاونــت  بانــد،  خیابــان   خصــوص  بــه  اســت،  انــد  وســت 
کار مغازه هــای لندنــی معمــواًل تــا هفــت یــا هشــت شــب اســت،  خیابــان ریجنــت. ســاعت 

امــا در ایــن نواحــی، روزهــای پنجشــنبه، بیشــتر مغازه هــا تــا دیروقــت بــاز می ماننــد. 
کــودک بــه لنــدن ســفر  گــر بــا  کــه ا فروشــگاه هملیــز در خیابــان ریجنــت، جایــی اســت 
از  یکــی  طبقــه،  هفــت  فروشــگاه  ایــن  بزنیــد.  آن  بــه  ســری  بایــد  حتمــًا  می کنیــد، 
بزرگ تریــن اسباب بازی فروشــی های جهــان و یکــی از جذابیت هــای توریســتی لنــدن 

می آیــد.  حســاب  بــه 
جدیدتریــن  اســت.  لنــدن  مرکــز  مــارک دار،  لباس هــای  خریــد  بــرای  جــا  بهتریــن 
کارنبــی  کســفورد و ریجنــت فراوان انــد و در خیابــان  لباس هــای مــد روز در خیابــان آ
گــر دنبــال چیزهــای متفــاوت می گردیــد،  هــم چندتــا بوتیــک تماشــایی پیــدا می شــود. ا

کســماوت مارکــت بزنیــد.  کمــدن یــا ا ســری بــه 
کــه در مرکــز  کســماوت مارکــت، یــک چیــزی اســت بیــن یــک خیابــان و یــک پیــاده رو  ا
کلرکــن ول واقــع شــده. در ایــن خیابــان هــر چــه بخواهیــد پیــدا  لنــدن و در منطقــه ی 
کــه  گرفتــه تــا مرکــز درمانــی و رســتوران. ولــی نکتــه  ای  کتــاب  کیــف و لبــاس و  می شــود، از 
کافه هــا و رســتوران ها اســت  باعــث جذابیــت ایــن خیابــان مي شــود، میــز و صندلی هــای 

ــاز چیــده  شــده اند.  کــه در فضــای ب
از  یکــی  اســت.  لنــدن  در  ســرگرمی  و  خریــد  اصلــی  کــز  مرا دیگــر  از  گاردن،  کاونــت 
کــه  جذابیت هــای اصلــی ایــن منطقــه بــرای بازدیدکننــدگان، میــدان ایــن ناحیــه اســت 
عــالوه بــر داشــتن چنــد بــازار جــذاب و دیدنــی، میزبــان برخــی از رویدادهــای فرهنگــی و 

هنــری شــهر لنــدن هــم هســت.
اســت.  کتاب دوســتان  بهشــت  گاردن،  کاونــت  نزدیکــی  در  کــراس  چرینــگ  خیابــان 

پیــدا می شــود.  آن  و... در  عتیقــه، تخصصــی  نــو، دســت دوم،   کتاب هــا 
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پیشنهاد سفر
در دو روز 

ــزرگ چشــم لنــدن و  خ و فلــک ب ــد ســراغ چــر کنیــد. بعــد بروی ــگار شــروع  از میــدان ترافال
کینــگام،  کاخ با کاخ ســنت جیمــز و  خانه هــای پارلمــان. کلیســای وست مینســتر، پــارک و 
کنســینگتن هــم مقصد هــای بعدی تــان باشــند.  کاخ  گریــن پــارک و هایــد پــارک و بــاغ و 
گــردش  کردیــد دوری هــم اطــراف مــوزه ی تیــت مــدرن بزنیــد. غــروب را صــرف  گــر فرصــت  ا
کنیــد و شــام را هــم همان جــا در یکــی از رســتوران های متنــوع اش  در محلــه ی ســوهو 

ســفارش دهیــد. 
کنیــد.  گــردش  کنیــد و بعــد از آن، در شــهر  روز دوم را بــا تماشــای مــوزه ی بریتانیــا شــروع 
ج لنــدن برویــد و بعــد از تماشــای آن، راه بیفتیــد بــه ســمت انتهــای شــرقی  بــه ســمت بــر
کنیــد.  و در رســتوران های آن جــا خودتــان را بــه یــک غــذای خوشــمزه ی محلــی مهمــان 

در چهار روز 
ــار بــا صبــر و حوصلــه ی  کردیــم، ایــن ب کــه قبــاًل معرفــی  کــه تمــام جاهایــی را  بــد نیســت 
ــی را  ــوزه ی مل ــتید، م ــگار هس ــدان ترافال ــی در می ــد وقت ــاًل می توانی ــد؛ مث ــتری بگردی بیش
کلیســای جامــع ســنت پــاول را هــم  کلیســای وست مینســتر و  کنیــد و داخــل  هــم تماشــا 
ج  کــدام از موزه هــای تیــت مــدرن، مــوزه ی بریتانیــا و بــر بگردیــد. می توانیــد بــرای هــر 
کردیــد، ســری هــم بــه محله هــای  گــر فرصــت  لنــدن نصــف روز وقــت بگذاریــد. در پایــان، ا

کمــدن و آیلینگتــن بزنیــد. 

در یک هفته 
کنــار  کاخ همپتــن  کیــو و  گرینویــچ، باغ هــای  از روز چهــارم بــه بعدتــان را بــرای تماشــای 

کــدام از این هــا، یــک روز وقــت می بــرد. بگذاریــد. تماشــای هــر 

جشنواره ها و رویدادها
لنــدن آن قدرهــا از نظــر جشــن و جشــنواره هایش شــهرت نــدارد؛ امــا بــه هــر حــال ممکــن 
کــه بــه مناســب های مختلــف در آن برگــزار می شــود،  اســت تماشــای برنامه هــای خاصــی 

بــرای مســافران جالــب باشــد. 

- سال نوی چینی 
مراســم ســال نــوی چینــی، اواخــر ژانویــه یــا اوایــل فوریــه در محلــه ی چینی هــای لنــدن، 

کی هــا برگــزار می شــود.  کارنــاوال رنگارنــگ و انــواع خورا بــا آتش بــازی و 

گل چلسی  - نمایشگاه 
هــر ســال بــه مــدت ٥ روز در مــاه مــه توســط انجمــن باغــداری ســلطنتی در محلــه ی 
گل و  چلســی لنــدن برگــزار می شــود. ایــن نمایشــگاه، مشــهورترین رویــداد مربــوط بــه 

گیــاه در بریتانیاســت. 

- ماراتن لندن 
ــا لباس هــای عجیــب و غریــب  ــده ب ــد یــك عــده دون ــر روزی در اواخــر مــاه آوریــل دیدی گ ا
شــرکت کنندگان  آنهــا  نکنیــد!  تعجــب  می دونــد،  دارنــد  و  خیابــان  تــوی   آمده انــد 
ــرف  ــم ص ــدش ه ــود و عوای ــزار می ش ــال برگ ــر س ــه ه ک ــتند  ــدن هس ــن لن ــابقه ی مارات مس

می شــود.  خیریــه  کارهــای 

- مسابقات قهرمانی تنیس ویمبلدن 
برگــزار  ژوئــن  مــاه  اواخــر  در  ســال  هــر  کــه  اســت  جهــان  تنیــس  رویــداد  باشــکوه ترین 

 . د می شــو

- کارناوال ناتینگ هیل 
کارنــاوال اروپــا، طــی دو روز در مــاه  کارنــاوال لنــدن و بزرگ تریــن  پرجنب و جوش تریــن 
کارنــاوال را از دســت ندهیــد! گــر هیجــان را دوســت داریــد، ایــن  گوســت برپــا می شــود. ا آ
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گردشگری لندن جاذبه های تفریحی و 
کیو - باغ های 

کیــو بــا مســاحت صــد و بیســت هکتــار، کامل تریــن  گیاه شناســی  باغ هــای ســلطنتی 
می شــوند. محســوب  جهــان  گیاه شناســی  مجموعــه ی 

گیاهانــی از اقصــی  کردنــد بــه پــرورش  گیاه شناســان شــروع  در ســال ١٧٥٩ تعــدادی از 
نقــاط جهــان، در زمینــی بــه مســاحت ٣ هکتــار. رفته رفتــه آن زمیــن تبدیــل شــد بــه ایــن 
کــه جــزو میــراث جهانــی یونســکو هــم ثبــت شــده  اســت. بــه راحتــی  بــاغ بــزرگ امــروزی 
گــر عجلــه  کامــل را در ایــن باغ هــا پرســه بزنیــد و لــذت ببریــد. ولــی ا می توانیــد یــك روز 
داریــد یــا دلتــان نمی خواهــد تمــام روزتــان را اینجــا بگذرانیــد می توانیــد ســوار یــك قطــار 
کــه از دروازه ی ویکتوریــا حرکــت می کنــد و شــما را بــه  بــه نــام Kew Explorer بشــوید 

قســمت های اصلــی بــاغ می  بــرد.

- هاید پارک
از  یکــی  و  لنــدن  ســلطنتی  پــارک  بزرگ تریــن  مســاحت،  هکتــار   ١٤٣ بــا  پــارک  هایــد 
بزرگ تریــن پارک هــای جهــان اســت. روزهــای آفتابــی تابســتان، هایــد پــارک پــر می شــود 
گرفتــن حمــام آفتــاب، پیک نیــک، بــازی و اســتراحت بــه آن جــا  کــه بــرای  از مردمــی 

آمده انــد. 
ــرای ورزش هایــی نظیــر ســوارکاری، شــنا، دوچرخه ســواری، تنیــس  ــات مناســب ب امکان

و... نیــز در ایــن پــارک فراهــم اســت. 
کــه  فــواره ی یادبــود دایانــا، شــاهزاده ی ولــز اســت  پــارک،  از دیدنی هــای هایــد  یکــي 

فــردی دارد. بــه  ســاختار منحصــر 

- میدان ترافالگار
ترافالــگار، قلــب لنــدن اســت و میزبــان تمــام اتفاقاتــش؛ از جشــن ها و رژه هــای ســال نــو 

گرفتــه تــا شــادمانی طرفــداران تیم هــای فوتبــال. 
گرفتــه و یــادآور پیــروزی ایــن  وســط میــدان، مجســمه ی نلســون بــر روی یــک ســتون قــرار 
ژنــرال انگلیســی بــر ناپلئــون بناپــارت اســت. روی حاشــیه های میــدان، چهــار ســتون 
کــه هــر از چنــدی، مجســمه های رویشــان را عــوض می کننــد. دور  گرفتــه  کوتــاه قــرار 
کانــادا در غــرب، گالــری ملــی  میــدان، پــر اســت از ســاختمان های خیره کننــده: خانــه ی 
ــاختمان  ــرب و س ــن در غ ــنت مارتی ــای س کلیس ــی و  ــای جنوب ــه ی افریق ــمال، خان در ش
ســال  در  را  اخیــر  ســاختمان  ایــن  میــدان.  جنــوب  در  دریایــی،  نیــروی  قوسی شــکل 
کاخ  کــه بــه  ١٩١٠، بــه افتخــار ملکــه ویکتوریــا ســاخته اند و آن طرفــش، پیاده رویــی اســت 

کینگهــام می رســد.  با
کبوترهایــش شــهرت داشــت و غــذا دادن بــه ایــن  ســابقًا میــدان ترافالــگار بــه خاطــر 
ــه خاطــر مســائل  کبوترهــا، یک جــور تفریــح توریســتی محســوب می شــد. امــا تازگی هــا ب

بهداشــتی، غــذا دادن بــه آن هــا ممنــوع شــده  اســت.

- باغ وحش لندن
ایــن  تماشــای  بــرای  را  زمــان  می کنیــم  پیشــنهاد  داریــد،  دوســت  را  حیوانــات  گــر  ا
قدمتــی  بــا  جهــان  علمــی  باغ وحــش  قدیمی تریــن  بگذاریــد؛  هکتــاری   ١٥ باغ وحــش 
از  برخــی  شــامل  مختلــف  نــوع   ٧٥٠ از  حیــوان   ٨٠٠٠ حــدود  کــه  ســال   ١٥٠ از  بیشــتر 

می کننــد.  زندگــی  آن  در  جانــوری  گونه هــای  کمیاب تریــن 
کــه در ســال ٢٠١١ افتتــاح شــده، بزرگتریــن اســتخر  ســاحل پنگوئن هــای ایــن باغ وحــش 
کــه بتوانیــد ایــن موجــود بامــزه  پنگوئــن انگلســتان اســت و پنجره هایــی هــم زیــر آب دارد 

کنیــد.  را زیــر آب هــم نــگاه 
ــه  ــر و پلنــگ و زراف گوریــل و بب کواریومــی از ماهی هــای عجیــب و غریــب، شــیر و  ــًا آ ضمن
کــه اینهــا فقــط در شــاخ آفریقــا پیــدا می شــوند( و بــاغ پروانه هــا را هــم در  )بلــه فکــر نکنیــد 

ک ســپرده اند. نظــر داشــته باشــید.هم همان جــا بــه خــا

- چشم لندن
ــام دارد، در دســامبر ١٩٩٩ افتتــاح شــد. ایــن  کــه چشــم لنــدن ن خ و فلــک عظیمــی  چــر
خ و فلــک دنیــا و یکــی از جاذبه هــای  خ و فلــک بــا ١٣٥ متــر ارتفــاع، بزرگتریــن چــر چــر
کیلومتــری دیــده  گــر هــوا صــاف باشــد، از فاصلــه ی چهــل  توریســتی اصلــی لنــدن اســت؛ ا
می شــود؛ بــا ســرعت ٢٦ ســانتی متر در ثانیــه حرکــت می کنــد و هــر دور ســوار شــدن بــر آن 

نیم ســاعت طــول می کشــد.

ج لندن - بر
کــه ابتــدا توســط ویلیــام فاتــح،  قلعــه ای تاریخــی در مرکــز لنــدن و شــمال رود تیمــز اســت 
ســوم،  هنــری  حکومــت  دوران  در  و  شــده  ســاخته  رومــی  دژی  ویرانه هــای  روی  بــر 

کردنــد.  کامــل اش  ١٢٧٢-١٢١٦ میــالدی، 
ج لنــدن، تاریــخ ســیاه و خونینــی دارد. پشــت دیوارهایــش آن قــدری اعــدام و شــکنجه  بــر
کــه  کنیــم  ج، بســیاری را می ترســاند. بــد نیســت اشــاره  کــه هیبــت بــر و قتــل پنهــان شــده 
ج ســاخته اند و روایت هــای  گــردش ارواح دور و بــر ایــن بــر داســتان های زیــادی در مــورد 
گــری، آن بولیــن، هنــری ششــم و توماس بکت  مختلفــی از مشــاهده ی روح لیــدی جیــن 

ــد.  گفته ان

- موزه ی مادام توسو
کــه بــه  مــوزه ی مــادام توســو، مــوزه ای اســت از مجســمه هاي مومــي اشــخاص مشــهور 
کــه نیمــی  ابتــکار شــخصی بــه همیــن نــام بــه راه افتــاد. مــادام مــاری توســوی فرانســوی 
گذرانــد، مبتکــر مجســمه هایی مومــی بــه شــکلی بســیار  از زندگــی خــود را در انگلســتان 
طبیعــی از شــخصیت های مشــهور اســت. اولیــن مجســمه ی مومــی وی، از ولتــر اســت و 
مجســمه های بســیاری هــم از قربانیــان انقــالب فرانســه و دیگــر شــخصیت های مشــهور 
بــه  را  او  بازماندگانــش مجســمه های  مــرگ وی،  از  پــس  اســت.  دوران خــود ســاخته 
کــردن شــخصیت های معاصــر،  گذاشــتند و بــه تدریــج، بــا تکمیــل مــوزه و اضافــه  نمایــش 

مــوزه ی مــادام توســو تبدیــل شــد بــه یکــی از محبوب تریــن موزه هــای دنیــا.
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- گالری ملی 
ــون   ــار میلی ــش از چه ــت و بی ــتان اس ــری انگلس ــه ی هن ــن مجموع ــی، مهم تری ــری مل گال
گالــری  کــه در ایــن  نفــر ســاالنه از آن دیــدن می کننــد. بیــش از ٢٣٠٠ نقاشــی اروپــای غربــی 

بــه نمایــش درآمــده، مربــوط بــه ســال های ١٢٥٠ تــا ١٩٠٠ میالدی انــد. 
از مهم تریــن تابلوهــای ایــن مجموعــه، می تــوان بــه تمــرر جنگ جــو اثــر ویلیــام ترنــر، 

کــرد.  گل هــای آفتابگــردان ون گــوگ اشــاره  ونــوس و مــارس اثــر بوتیچلــی و 

- موزه ی بریتانیا
کــه در ســال ١٧٤٩، بــا  یکــی از قدیمی تریــن، بزرگ تریــن و پربارتریــن موزه هــای دنیاســت 
ــی از  کلکســیون از دست نوشــته های قدیمــی افتتــاح شــده و مجموعه هایــی دیدن یــک 
دوران باســتان دارد. بــرای بازدیــد از ایــن مــوزه بایــد وقــت زیــادی بگذاریــد و بــد نیســت 

بــا تورهــای راهنمــا همــراه شــوید. 

- کلیسای جامع سنت پل 
کــه پرطرفدارتریــن مــکان مذهبــی انگلســتان اســت، بیــن ســال هاي ١٦٧٥  کلیســا  ایــن 
کلیســای ســنت پیتــر در  تــا ١٧١٠ ســاخته  شــده. گنبــد زیبــاي آن بــا ١١٣ متــر ارتفــاع، بعــد از 
کلیســا برگــزار  گنبــد جهــان اســت. مراســم خــاص و پراهمیــت ملــی در ایــن  رم، بلندتریــن 
می شــود؛ مثــاًل مراســم ترحیــم ویســنتون چرچیــل، عروســی پرنــس چارلــز و لیــدی دایانــا، 

جشــن هشــتادمین ســالگرد تولــد ملکــه الیزابــت و...
کنــار  گــر  کلیســا، ا کلیســا، اتــاق نجــوا اســت: در قســمتی از ایــن  یکــی از شــگفتی های ایــن 
کنــار دیــوار مقابــل در فاصلــه ی ســی و دو  یــک دیــوار آرام حــرف بزنیــد، صــدای شــما 

متــری شــنیده می شــود. 

- طاق مرمر
پرترددتریــن  از  یکــی  وســط  کــه  اســت  ســفیدرنگ  مرمریــن  بنــای  یــك  مرمــر،  طــاق 
کســفورد و پــارك لیــن واقــع شــده  اســت. ایــن  خیابان هــای لنــدن، تقاطــع خیابــان آ
ــرد. در  ک ــی  ــال ١٨٢٨ طراح ــش، آرشــیتکت انگلیســی ١٧٥٢-١٨٣٥، در س ــان ن ــا را ج بن
زمان هــای قدیــم، فقــط افــراد خاصــی از جملــه اعضــای خانــدان ســلطنتی حــق عبــور از 

زیــر ایــن طــاق را داشــتند. 

ج - پل بر
در ســال ١٨٩٤ کــه ایــن پــل شــکیل را می ســاختند، لنــدن هنــوز بنــدر پــر رفــت و آمــدی 
کشــتی بتوانــد از زیــرش رد  کــه یــک  گرفتنــد  بــود. بــرای همیــن ارتفــاع پــل آن قــدری زیــاد 
کــه مراحــل ســاخت آن را بــا ویدیــو و انیمیشــن  شــود. بــاالی ایــن پــل، مــوزه ای هســت 

ــد.  ــان می ده نش
کمــی قــدم بزنیــد و نماهــای زیبایــی  گــر اهــل قــدم زدن باشــید، می توانیــد روی پــل هــم  ا

کنیــد.  از خیابان هــای لنــدن را تماشــا 

- گرینویچ
کــه نصف النهــار مبــدأ  گرینویــچ، بخشــي از جنــوب لنــدن اســت. از آن جــا  دهکــده ی 
ــالف  ــا!  برخ ــر دنی ــم آخ ــت و ه ــم اول دنیاس ــه ه ک ــت  گف ــود  ــذرد، می ش گ ــی  ــا م از این ج
ــود(  ــده می ش ــچ خوان گرینی ــه  ــچ )ک ــده، گرینوی ــا را بلعی ــدن آنه ــه لن ک ــر  ــای دیگ دهکده ه
کنــد. تمــام معمــاران بــزرگ عصــر  توانســته خــودش و معمــاری قدرتمنــدش را حفــظ 
گذاشــته اند. جالــب اســت بدانیــد  روشــنگری، اثــری از خــود در ایــن منطقــه بــه جــا 
ثبــت  یونســکو  میــراث جهانــی  ایــن مجموعــه ســاختمان های فوق العــاده، جــزو  کــه 

شــده اند.
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کینگهام - کاخ با
کــه  کینگهــام ســاخته شــده، امــا متأســفانه از ایــن  کاخ در ســال ١٧٠٥ بــرای دوک با ایــن 
کینگهــام دارد یــا نــه، اطالعــی نداریــم. ســال ١٨٣٧، وقتــی  ایــن آقــا ربطــی بــه داروغــه ی با
کاخ ســنت جیمز زیــادی قدیمــی  کــه  کــه خانــواده ی ســلطنتی بــه ایــن نتیجــه رســیدند 
کردنــد و از آن موقــع تــا بــه حــال،  شــده، این جــا را بــه عنــوان محــل اقامــت انتخــاب 
کینگهــام،  کاخ محــل برگــزاری مراســم رســمی و تشــریفاتی دربــار بریتانیاســت. کاخ با ایــن 
گالــری ملکــه،  کــه توریســت ها از آن بازدیــد می کننــد، مثــل  بخش هــای مختلفــی دارد 

مجموعــه ی اصطبل هــای ســلطنتی و...
کــه در تابســتان ها هــر روز  کینگهــام  کاخ با مراســم تعویــض نگهبان هــا در حیــاط جلویــی 
و زمســتان ها هــر دو روز یک بــار در ســاعت ١١:٣٠ صبــح انجــام می شــود، یکــی از مراســم 

کــه تماشــایش بیــن توریســت ها محبوبیــت زیــادی دارد. تشــریفاتی انگلیســی اســت 

- موزه ی ویکتوریا و آلبرت
مــوزه ی ویکتوریــا و آلبــرت، بزرگتریــن مــوزه  ی هنــر و طراحــی جهــان اســت. آثــار هنــری از 
ــا ٣٠٠٠  ــان ت ــر بعضی هاش ــه عم ک ــود  ــداری می ش ــوزه نگه ــن م ــان در ای ــاط جه ــي نق اقص

ســال هــم می رســد.
کــدام آثــاری مربــوط بــه طراحــی، مــد،  کــه در هــر  گالــری مــدرن هــم دارد  ایــن مــوزه پانــزده 
ــوزه  ــن م ــود. در ای ــداری می ش ــی و... نگه ــی،  پارچه باف ــازی، عکاس ــی، مجسمه س نقاش

کارگاه هــای آموزشــی متنوعــی هــم بــرای افــراد ١١-١٨ ســال برگــزار می شــود.

بی
َ
- کلیسای وست مینستر ا

ــاه  کوت ــا نیســتید، بــرای ایــن یکــی حتمــًا بایــد  کلیســاهای اروپ گــر اهــل تماشــای  حتــی ا
نــه تنهــا جــای  کــه حــدود هــزار ســال قدمــت دارد،  کلیســای بی نظیــر  بیاییــد. ایــن 
گورســتانش  بــرای عبــادت اســت، کــه تاریــخ انگلســتان را هــم می توانیــد در  زیبایــی 
ک ســپرده اند.  کنیــد. بــرای قرن هــا، نام آورتریــن انگلیســی ها را این جــا بــه خــا تماشــا 
کلیســای جامــع )جایــگاه  بــی هیــچ وقــت یــک  کــه وست مینســتر اَ جالــب اســت بدانیــد 
کــه مســتقیمًا توســط  کلیســای ســلطنتی محســوب می شــود  اســقف( نبــوده و یــک جــور 
کلیســا و بــر  پادشــاه اداره می شــده. تقریبــًا تمــام پادشــاهان بعــد از ویلیــام فاتــح در ایــن 

کرده انــد.  روی صندلــی تاج گــذاری آن، تاج گــذاری 

- موزه ی شرلوک هلمز
لنــدن؛ خیابــان بیکــر، شــماره ی ٢١٢ یکــی از معروف تریــن آدرس هــای جهــان و محــل 
کانن دایــل یعنــی شــرلوک هلمــز، دکتــر واتســون  زندگــی محبوب تریــن قهرمانــاِن ســر آرتــور 

و خانــم هادســن. ایــن آدرس از ســال ١٩٩٠ محــل مــوزه ی شــرلوک هلمــز اســت.
ــه درخواســت انجمــن  ــه ٢٣٨ اســت، امــا ب ک واقعــی ایــن خان ــب اســت بدانیــد پــال جال
ــا  ــه صاحــب مــوزه هــم هســتند، شــهردار لنــدن دســتور داد ت ک هــوادارن شــرلوک هلمــز 

کنــد. ــر  ــه ٢١٢ تغیی ــه ی ویکتوریایــی ب ک ایــن خان ــال پ
داخــل ســاختمان بــر اســاس جزییــات داســتان های شــرلوک هلمــز طراحــی و چیــده 
شــده اســت. در طبقــه ی اول می توانیــد آپارتمــان شــرلوک هلمــز بــا وســایل معروفــش 
اتاق هــای  دکتــر واتســون و خانــم هادســن  ببینیــد.  را  پیــپ، کاله، عینــک(  )ویولــن، 
گرفتــه.  طبقــه ی دوم اســت و دفتــر خاطــرات واتســون، نیمه بــاز روی میــز تحریــر قــرار 
در طبقــه ی ســوم هــم نمایشــگاهی دائمــی از مجســمه های مومــی شــخصیت  ها برقــرار 
کــه ممکــن اســت بــرای لحظاتــی فرامــوش  اســت. ایــن مــوزه آن قــدر واقعــی طراحــی شــده 

کنیــد بــه خانــه ی ســاختگی شــخصیت های خیالــی وارد شــده اید.
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غذا در لندن
در لنــدن، هــر جــور غذایــی بخواهیــد پیــدا می شــود؛ از غذاهــای ســنتی انگلســتان مثــل 
گرفتــه تــا غذاهــای  خ کرده و صبحانــه ی معــروف انگلیســی  ماهــی و ســیب زمینی ســر
کــه ســراغ غــذای هــر ملیتــی  گفــت  بنگالدشــی و آفریقایــی و... بــا تقریــب خوبــی می شــود 
کــه در لنــدن بگیریــد، پیدایــش می کنیــد. البتــه بایــد بگردیــد و رســتوران بــاب میــل و  را 
کنیــد. یــک وعــده غــذا بــرای هــر نفــر، بســته بــه رســتوران،  البتــه بــاب جیب تــان را پیــدا 
گران قیمــت، تــا بــاالی  از حــدود پانــزده هــزار تومــان شــروع می شــود و در رســتوران های 

١٢٠ هــزار تومــان هــم می رســد. 
کــز توریســتی نزدیک تــر باشــد،  کــه قیمت هــا هــر چــه رســتوران بــه مرا فرامــوش نکنیــد 
باالتــر می رونــد. لندنی هــا بــه ایــن می گوینــد تلهــی توریســت. بــه اعتقــاد آن هــا، بدتریــن 
غذاهــای شــهر را در رســتوران هایی مثــل خانــه ی اســتیک آنگــوس، خانــه ی اســتیک 
واقــع  وســت اند  حــوش  و  حــول  کــه  اســت  دیگــری  اســتیک  خانه هــای  و  ابردیــن 
 شــده اند. عمومــًا خــود لندنی هــا فکــر غــذا خــوردن در چنیــن جاهایــی را نمی کننــد. 
ــر مــوزه ی بریتانیــا، میــدان لسســتر  بیشــتر این جــور رســتوران ها در خیابان هــای دور و ب
و ســیرک پیکادیلــی هســتند. حتــی فســت فودهای زنجیــره ای بــزرگ وســت اند هــم، 
کــه قیمــت بیشــتر لزومــًا بــه معنــای  گران ترنــد. خاطرتــان باشــد  نســبت بــه جاهــای دیگــر 

ــر نیســت. کیفیــت باالت
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Manchester  شهر منچستر
توریســتی ترین  عیــن حــال  و در  بزرگتریــن، قدیمی تریــن  زیباتریــن،  از  یکــی  منچســتر 
شــهرهای انگلســتان اســت. معمــاری فوق العــاده ی منچســتر، یکــی از جذابیت هــای 
ــک  گوتی ــبک  ــود، از س ــده می ش ــا دی ــور بن ــه ج ــا هم ــی رود: این ج ــمار م ــه ش ــهر ب ــن ش ای
زیــادی  تعــداد  و  مــدرن  ســبک  بــه  آســمان خراش هایی  تــا  گرفتــه  ویکتوریایــی  و 

گرفته انــد.  قــرار  کنــار هــم  کــه در  ســاختمان های آجــر قرمــز 
گــرم یــا خیلــی ســرد  منچســتر آب و هــوای معتــدل اقیانوســی دارد؛ بــه نــدرت خیلــی 
کم تــر اســت. آب  می شــود و میــزان متوســط بارندگــی در آن هــم از دیگــر مناطــق بریتانیــا 
کــه ســفر بــه آن جــا محدودیــت زمانــی نداشــته  و هــوای معتــدل شــهر ایــن حســن را دارد 

گذارتــان بــه انگلســتان افتــاد، ســری هــم بــه منچســتر بزنیــد.  باشــد؛ پــس هــر وقــت 
ج از لنــدن در انگلســتان و یکــی از پنجــاه  فــرودگاه منچســتر، بزرگتریــن فــرودگاه خــار
کیلومتــری جنــوب  فــرودگاه بــزرگ جهــان اســت. ایــن فــرودگاه بین المللــی در بیســت 
شــهر منچســتر قــرار دارد و هــر بیســت دقیقــه یــك بــار، قطــاری از ایســتگاه داخــل آن )بیــن 
کســفورد حرکــت می کنــد.  ترمینــال 1 و 2( بــه مقصــد ایســتگاه های پیکادیلــی و جــاده ی آ
ــا  ــد اســت و همیــن مســیر چهــل و پنــج دقیقــه ای، ب بلیــت ایــن قطــار حــدود چهــار پون
کرایــه ی  کرایــه ای حــدود پانــزده پونــد دارد. از فــرودگاه اتوبوس هایــی هــم بــا  کســی  تا

ارزان بــه ایســتگاه مرکــزی اتوبــوس منچســتر می رونــد. 
کمــال بگردیــد، حداقــل یــک هفتــه زمــان الزم اســت.  گــر بخواهیــد منچســتر را تمــام و  ا
کنیــد؛ در ایــن  گــردش در شــهر برنامه ریــزی  بنابرایــن بایــد بــا توجــه بــه مــدت ســفر، بــرای 

برنامه ریــزی چنــد جــای به خصــوص را فرامــوش نکنیــد. 
تــاالر شــهر، یکــی از زیباتریــن بناهــای منچســتر، در میــدان آلبــرت واقــع شــده اســت. 
کامــل داخــل ایــن بنــا، بهتــر اســت بــا یکــی از تورهــای بازدیــد همــراه  بــرای تماشــای 
شــوید، در غیــر ایــن صــورت اجــازه ی بازدیــد از برخــی قســمت ها را بــه شــما نخواهنــد 
داد. پشــت تــاالر شــهر، کتابخانــه و ســالن تئاتــر مرکــزی قــرار دارد و تماشــای ســاختمان 
کــه نبایــد از دســت بدهیــد،  مــدور زیبایــش، خالــی از لطــف نیســت. کتابخانــه ی دیگــری 
ــاد دور نیســت؛ کافــی  ــه ی جــان ریلنــدز اســت. این جــا، از میــدان آلبــرت هــم زی کتابخان
اســت قدم زنــان در خیابــان دالتــون در شــمال غربــی میــدان، بــه ســمت غــرب برویــد 
ــود  ــر نمی ش ــتر از ٢٠٠ مت ــیر بیش ــن مس ــد. ای ــپ بپیچی ــمت چ ــه س ــع، ب ــن تقاط و در اولی
از  بی نظیــری  نســخه های  بــا  زیباســت  بســیار  و  عظیــم  ســاختمانی  حاصــل اش،  و 

کتاب هــای خطــی و غیــر خطــی قدیمــی و ارزشــمند. 

از  یکــی دیگــر  بنــای شیشــه ای و معمــاری عجیــب اش هــم  بــا  اوربیــس،   ســاختمان 
بناهــای معــروف و دیدنــی منچســتر اســت. ایــن بنــا ســابق بــر ایــن مــوزه ی شــهر مــدرن 
گیــرد.  بــوده، امــا در حاضــر قــرار اســت بــه عنــوان مــوزه ی ملــی فوتبــال مــورد اســتفاده قــرار 
منچســتر موزه هــای بســیاری دارد. مــوزه ی امپراتــوری جنــگ، یکــی از موزه هــای زیبــا و 
کــه بعیــد نیســت تماشــای آن، ذهنیــت شــما را در مــورد جنــگ  تاثیرگــذار ایــن شــهر اســت 

تغییــر دهــد. ایــن مــوزه معمــاری فوق العــاده ای هــم دارد. 
گــر بــه تاریــخ علــم و صنعــت عالقــه داریــد، زمانــی را هــم بــه تماشــای مــوزه ی علــم و  ا
کامپیوتــر جهــان، اولیــن راه آهــن جهــان و خیلــی از  صنعــت اختصــاص دهیــد و اولیــن 
کســل فیلــد واقــع شــده  اولین هــای دیگــر دنیــا را ببینیــد. ایــن مــوزه در محلــه ی قدیمــی 
ــه ی  ــی، قلع ــای قدیم ــی، پل ه ــاختمان های ویکتوریای ــای س ــت از بازمانده ه ــر اس ــه پ ک

رومیــان و... 
گــر اهــل هنــر هســتید، ســری هــم بــه مجموعــه ی لــوری بزنیــد. گالری هــای متنــوع و  ا
ــزی در  ــلیقه چی ــر س ــرای ه ــوغاتی اش، ب ــگاه س ــراه فروش ــه هم ــه، ب ــن مجموع ــی ای دیدن
خــود دارنــد و البتــه از معمــاری ســاختمان هــم نبایــد غافــل شــد. منظــره ی انعــکاس 
کشــتی عظیــم اســت- در رود ایــرول، همــراه بــا  ایــن بنــای نقــره ای زیبــا -کــه شــبیه یــک 

اســت.  نورپردازی هــای شــبانه، بی نظیــر 
کــه عمدتــًا بــه آثــار هنــر اروپــا  گالــری هنــر منچســتر هــم مجموعــه ی دیدنــی دیگــری اســت 
کــه  گالــری در نزدیکــی محلــه ی چینی هــا قــرار دارد  در طــول تاریــخ اختصــاص دارد. ایــن 
محله ای ســت دیدنــی و پــر از رنــگ و بــو. گــذرگاه امپراتــوری چینــی در ایــن محلــه، طاقــی 

کــه نظیــر آن در هیچ کجــای اروپــا وجــود نــدارد. بــزرگ و دیدنــی اســت 
کســی  سیســتم حمــل و نقــل عمومــی منچســتر، بســیار خــوب و منظــم اســت. کرایــه ی تا
منچســتر(  متــروی  )سیســتم  مترولینــك  و  قطــار  و  اتوبــوس  امــا  اســت،  گــران  نســبتًا 
گــر قــرار اســت در طــول روز، زیــاد از  ارزان ترنــد و تقریبــًا تمــام شــهر را پوشــش می دهنــد. ا
کنیــد، اســتفاده از بلیت هــای روزانــه هزینه هــای  وســایل حمــل و نقــل عمومــی اســتفاده 

کاهــش می دهنــد.  شــما را بــه طــور قابــل توجهــی 
منچســتر پــر اســت از فروشــگاه و مغــازه، بــا جنس هــا و قیمت هــای متنــوع. محله هــای 
در  و  شــهرند  پرمشــتری  و  اصلــی  خریــد  مرکــز  دو  کوارتــر،  نورتــرن  و  کوارتــر  میلنیــوم 
گران قیمــت زیــادی پیــدا  محله هــای دینزگیــت و دی اونــو هــم فروشــگاه های شــیك و و 
ــت-  ــر فرص گ ــد. ا ــه می کنن ــت عرض گران قیم ــارک دار و  ــای م ــب لباس ه ــه اغل ک ــود  می ش

شهر منچستر 

بازگشت به فهرست مطالب / 17

http://code-industry.net/


18 / www.safaridigar.com  / 18بازگشت به فهرست مطالب

ــرن  ــزرگ پنــج طبقــه در نورت ــاالس بزنیــد؛ یــک فروشــگاه ب ــه افلــک پ ــد ســری هــم ب کردی
کــه بــرای هــر ســلیقه، چیــزی در آن پیــدا می شــود و بــرای خریــد ســوغاتی هــم  کوارتــر 

جــای مناســبی اســت.

این نکته ها را هم فراموش نکنید:
گــر اهــل فوتبــال هســتید، بازدیــد از ورزشــگاه اولــد ترافــورد، خانــه ی منچســتر یونایتــد  - ا
کــه بــرای دیــدن  افســانه ای و مــوزه ی منچســتر یونایتــد را فرامــوش نکنیــد. بهتــر اســت 
ایــن ورزشــگاه ها، بــا تورهــای ویــژه ی بازدیــد همــراه شــوید. بــا ایــن تورهــا می توانیــد بــه 
رختکــن و حتــی محــل اختصاصــی اســتراحت بازیکنــان برویــد؛ از تونــل مخصــوص وارد 
کــه  زمیــن بشــوید و نیمکــت بازیکنــان را از نزدیــک ببینیــد. دیــدن مــوزه ی ورزشــگاه هــم 
گذاشــته شــده، بخشــی از ایــن تــور اســت.  کامــل باشــگاه بــه نمایــش  در آن تاریخچــه ی 
می کنیــم  پیشــنهاد  دارنــد.  خوبــی  خیلــی  غذاهــای  شــهر  حومــه ی  رســتوران های   -
رســتوران الیــم تــری )بــه معنــی درخــت لیمــو(، واقــع در خیابــان لپ وینگ لیــن در وســت 

ــران اســت، امــا غــذای بســیار خوبــی دارد.  گ کنیــد. کمــی  ــری را امتحــان  دیدزب

دیدنی های منچستر
- تاالر شهر

کتابخانه ی مرکزی - تئاتر و 

- گالری هنر منچستر

- ساختمان اوربیس

- موزه ی علم و صنعت

- موزه ی امپراتوری جنگ

- ورزشگاه اولد ترافورد

- دانشگاه منچستر

- موزه ی منچستر

- کلیسای جامع منچستر

گادلی - رصدخانه ی 
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تاریخچه
ــد، باعــث  کار می کردن ــا قــدرت بخــار  ــه ب ک ــی  کارخانجــات ریســندگی و بافندگ کانال هــا و 
کوچــک و بــی روح، تبدیــل شــود بــه یــک شــهر  شــدند تــا منچســتر از یــک شهرســتان 

صنعتــی بــزرگ و پرهیاهــو.
کانــال بریــج واتــر بیــن منچســتر و معــادن زغال ســنگ  ماجــرا از دهــه ی ١٧٦٠ و بــاز شــدن 
ــال بریــج  کان کــه  کارخانــه ی ریســندگی شــروع شــد. شــانزده ســال بعــد  ــی و افتتــاح  ورزل
کاتنوپلیــس  هــم معــروف  کــه بــه نــام  واتــر بــه لیورپــول و دریــای آزاد هــم رســید، منچســتر 
کــرد. البتــه در طــول  ــاز  ــود، جــای خــودش را میــان شــهرهای مهــم انگلســتان ب شــده ب
کــه جمعیــت منچســتر از نــود هــزار نفــر در ســال ١٨٠١ بــه دو میلیــون نفــر  ایــن ســالها 
کــه در واقــع همــه ی زحمت هــا را می کشــیدند، از  در ســال ١٩٠١ رســید؛ مــردم عــادی 
ــرایط  ــلوغ، ش ــف و ش کثی ــای  ــی در محله ه ــا،  زندگ ــد و تنه ــره بودن ــالت بی به ــام تجم تم
کار و...  کار از ســن بســیار پاییــن، حــوادث ناشــی از  کاری بــد، ســاعت  کاری زیــاد، شــروع 

می شــد.  نصیب شــان 
بــا راه افتــادن صنعــت و تجــارت پارچــه و بافندگــی در آمریــکا و  اواخــر قــرن نوزدهــم، 
کارخانه هــای نســاجی منچســتر بــه آخــر خــط رســیدند. زمــان  قبضه کــردن بــازار، کم کــم 
کــه بشــود بــا آن یــک  جنــگ جهانــی دوم، حتــی آن قــدر نــخ در شــهر وجــود نداشــت 
خ  کــت و بدبختــی بودنــد. نــر کــرد. ســال های بعــد از جنــگ هــم پــر از فال رومیــزی درســت 
کســاد بــود و رفــت و آمــدی  کار و بــار  بیــکاری بــاال بــود و ســرانجام در ســال ١٩٨٢ از بــس 
بــه آن صــورت انجــام نمی گرفــت، بنــدر منچســتر )کــه ســابق بــر ایــن، ســومین بنــدر بــزرگ 

انگلیــس بــود( هــم باالخــره تعطیــل شــد.
کــه انفجــار  نقطــه ی آخــر افــول منچســتر، روز پانزدهــم ژوئــن ســال ١٩٩٦ بــود؛ وقتــی 
کــرد. البتــه  بمــب ارتــش جمهوری خــواه ایرلنــد، بخــش بزرگــی از مرکــز شــهر را تخریــب 
ــه باالخــره رنــگ و روی منچســتر هــم  ک بازســازی های بعــد از ایــن تخریــب، باعــث شــد 

ــرد. ــازه ای بگی ــان ت ــهر ج ــود و ش ــوض بش ع

حمل و نقل
کــه در طــول روز،  گــر مي خواهیــد  سیســتم حمــل و نقــل عمومــی منچســتر عالــی اســت. ا
کــه بــرای اتوبــوس،  کنیــد، بهتــر اســت بلیت هــای روزانــه ای را  زیــاد در شــهر رفــت و آمــد 

کنیــد.  قطــار و مترولینــک معتبرنــد، تهیــه 
کارت ســفر سیســتم وان هــم بــرای اســتفاده از خدمــات حمــل و نقــل درون شــهری 

اســت. به صرفــه 
ــرای پیــاده روی. آن جــا  ــا آن معمــاری زیبایــش، جــان می دهــد ب ــز شــهر منچســتر، ب مرک

ــا خیــال راحــت قــدم بزنیــد و از مناظــر اطرافتــان لــذت ببریــد.  می توانیــد ب
کرایــه ی مســیرهای داخــل شــهر،  کســی در منچســتر ارزان تــر از لنــدن تمــام می شــود و  تا
کرایــه را از قبــل  ج از شــهر هــم یــا می توانیــد  بیــن ٥ تــا ١٠ پونــد اســت. بــرای مســیرهای خــار

کنــد.  کســی متر را روشــن  کــه تا کنیــد و یــا از او بخواهیــد  بــا راننــده طــی 
کســی  تا عالمــت دادن،  و  دســت  بلندکــردن  بــا  می شــود  منچســتر  خیابان هــای  کنــار 
کــه عالمــت زردرنــگ  کســی های دیگــری  کســی های ســیاه رنگ را. تا گرفــت، البتــه فقــط تا
کنیــد. شــماره ی تلفــن  کاپوتشــان دارنــد، بایــد تلفنــی رزرو  انجمــن شــهر منچســتر را روی 
کســی ها  کســی نوشــته شــده  اســت. بــه ایــن تا آژانــس مربوطــه هــم معمــواًل روی در تا

مینی کــب هــم می گوینــد.
کــه شــب های آخــر هفتــه بعــد از تعطیل شــدن بارهــا در مرکــز شــهر،  حواســتان باشــد 
یــک وســیله ی  فکــر  قبــل  از  گــر  ا و  پیــدا می شــود  بــه ســختی  کســی ســیاه  تا معمــواًل 

بــود. راحت تــر خواهیــد  باشــید،  کــرده  را  جایگزیــن 

مترولینک
کــه بــه نــام تــرم یــا مــت هــم شــناخته می شــود، نــام سیســتم محلــی حمــل و  مترولینــک 
گــر نقشــه ی مترولینــک را داشــته باشــید،  اســتفاده از آن  نقــل عمومــی منچســتر اســت. ا

پیچیدگــی خاصــی نــدارد و رفتــن بــه هــر نقطــه از شــهر، آســان اســت. 
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آب و هوا
ــرد  ــی س ــا خیل ــرم ی گ ــی  ــدرت خیل ــه ن ــی دارد و ب ــدل اقیانوس ــوای معت ــتر آب و ه  منچس
ــد  ــر از ح کمت ــا  ــق بریتانی ــر مناط ــه دیگ ــبت ب ــهر نس ــن ش ــی در ای ــزان بارندگ ــود. می می ش
میانگیــن اســت و روزهــای آفتابــی اش هــم -مثــل لنــدن- زیــاد نیســتند. هــوای منچســتر 
کــه بــه رفتــن بــه  کــه بگوییــم در برخــی مواقــع ســال آن قــدر هــوا بــد اســت  طــوري نیســت 

آن جــا نمــی ارزد. 
کســتری هــم دارد. شــاید بــه نظــر عجیــب برســد، امــا  گرفتــه و خا منچســتر روزهــای 

می کننــد. هــم  بیشــتر  بازدیدکننــدگان  بــرای  را  شــهر  جذابیــت  روزهــا،  این  جــور 

خرید
را  کــردن  خریــد  کــه  کســانی  بــرای  رنگارنگــش،  و  متنــوع  فروشــگاه های  بــا  منچســتر 

اســت.  ســفر  مقصدهــای  دوست داشــتنی ترین  از  یکــی  دارنــد،  دوســت 
کســچنج و مرکــز خریــد تری انــگل،  کتــدرال، میــدان ا محله هــای دور و بــر خیابــان نیــو 
ــد پرمشــتری منچســتر  ــز خری ک ــا فروشــگاه ها و بوتیك هــای شــیك و متنــوع، یکــی از مرا ب
غ تــا  کــه معــروف اســت از شــیر مــر محســوب می شــوند. فروشــگاه بــزرگ هــاروی نیکلــز هــم 

جــان آدمیــزاد در آن پیــدا می شــود، در خیابــان نیوکتــدرال واقــع شــده اســت. 
کینــگ و  مرکزخریدهــای نســبتًا گران قیمــت حــول و حــوش میــدان ســنت آن، خیابــان 
ــا در  ــه اســم وســت اند معروفنــد و بوتیک هــای شــیك و زیب ــان بریــج در منچســتر ب خیاب

ــاد پیــدا می شــود.  آن هــا زی

پیشنهاد سفر
در دو روز

کــم اســت و بــرای تماشــای خیلــی از  فقــط دو روز در منچســتر وقــت داریــد؟ خیلــی 
منچســتر  در  بیشــتر  نمی توانیــد  گــر  ا امــا  نمی مانــد.  وقتــی  شــهر،  ایــن  دیدنی هــای 
کنیــد. بعــد از آن ســری  بمانیــد، روز اول را بــا بازدیــد از مــوزه ی علــم و صنعــت شــروع 
ــری  ــیله ی دیگ ــر وس ــا ه ــک ی ــا مترولین ــا، ب ــد و از آن ج ــدز بزنی ــان ریلن ــه ی ج کتابخان ــه  ب
کوئیــز برویــد تــا مــوزه ی امپراتــوری جنــگ و  کــه دوســت داریــد، بــه محلــه ی ســلفرد 
لــوری را ببینیــد. مــوزه ی باشــگاه فوتبــال منچســتر یونایتــد و ورزشــگاه  مجموعــه ی 
گــر جــزو عالقمنــدان بــه فوتبــال  منچسترســیتی هــم در همیــن محلــه واقــع شــده اند و ا
هســتید، بازدیــد از آن هــا را از دســت ندهیــد. بــرای شــام هــم می توانیــد ســری بــه یــک 

رســتوران هیجان انگیــز مثــل ینــگ ســینگ بزنیــد.
کوارتر یا نورترن  کنید و بعد برای خرید به میلنیوم  روز دوم را با تماشـای اوربیس شـروع 
کوارتـر برویـد و از خریدکـردن در بوتیك هـا و فروشـگاه های جـذاب و هیجان انگیزش لذت 

ببرید.

در چهار روز
کمتــر شناخته شــده ی شــهر بگذرانیــد؛  دو روز بعــدی ســفر را بــا بازدیــد از موزه هــای 
گــر بــه موســیقی عالقــه  کتابخانــه ی ِچتهــام. ا مثــاًل مــوزه ی تاریــخ مــردم، مــوزه ی یهــود  و 
ــا فرهنــگ موســیقی منچســتر آشــنا شــوید، می توانیــد همــراه  ــد ب ــا دوســت داری ــد ی داری
کــز مهــم موســیقی منچســتر  یــك تــور مخصــوص بــه نــام تــور موســیقی منچســتر، از مرا
ایــن وب ســایت هــم  تــور حــدود دو ســاعت طــول می کشــد و در  ایــن  کنیــد.  بازدیــد 

اطالعــات تکمیلــی خوبــی در مــورد آن پیــدا می شــود. 
گــر هــوا خــوب  گالــری ویــت ورث هــم بزنیــد و ا کــه ســری بــه مــوزه ی منچســتر و  بــد نیســت 

کنیــد. گادلــی هــم بازدیــد  گالــری هنــر منچســتر، از رصدخانــه ی  بــود، قبــل از رفتــن بــه 

جشنواره ها و رویدادها
- جشنواره ی ایرلندی های منچستر

اواســط مــاه مــارس، جمعیــت قابــل توجــه ایرلندی هــای مقیــم منچســتر، جشــنواره ای 
رژه هــای دیدنــی در خیابان هــا، نمایش هــای  برپــا می کننــد.  ایــن شــهر  را در  دیدنــی 
کــه در ایــن  خیابانــی، بازارچه هــای مخصــوص و... از جملــه برنامه هــای متنوعی انــد 

جشــنواره برگــزار می شــود. 

- جشنواره ی  بین المللی منچستر 
کــه هــر دو ســال یــک بــار در مــاه ژوئیــه  ایــن جشــنواره  ی فرهنــگ و موســیقی پــر هیجــان 

برگــزار می شــود، محبوب تریــن جشــن شــهر اســت.

- جشنواره ی جاز منچستر 
کــه در اواخــر  کــه از اســمش پیداســت، جشــنواره ی موســیقی جــاز اســت  همان طــور 
ــزار  ــا ده روز در ٥٠ نقطــه ی مختلــف شــهر برگ ــه مــدت حــدود یــک هفتــه ت مــاه ژوئیــه،  ب

می شــود.

- جشنواره ی بین المللی فیلم منچستر 
کتبــر برگــزار می شــود و از ســال ٢٠٠٧ شــروع  کــه اواخــر ا یــک جشــنواره ی فیلــم دو ســاالنه 

کــرده اســت.  کار  بــه 

گردشگری منچستر جاذبه های تفریحی و 
- تاالر شهر

گوتیــک ســاخته شــده  کــه بــه ســبک  مرکــز اصلــی اداری شــهر، بنایــی بســیار زیبــا اســت 
و تــاالر شــهر نــام دارد. ایــن بنــا در میــدان آلبــرت واقــع شــده و بازدیــد از آن هــم رایــگان 
کــه بــه خاطــر اداری بــودن ســاختمان، امــکان بازدیــد از تمــام بخش های  اســت. هرچنــد 
آن وجــود نــدارد، امــا روزهــای شــنبه بــرای بازدیــد از تمــام آن تورهایــی برگــزار می کننــد. 
ج هشــتاد  داخــل ســاختمان پــر از مجســمه ها و تزئینــات داخلــی متنــوع اســت و یــک بــر

و پنــج متــری زیبــا هــم ماننــد یــک تــاج بــر ســر بنــا ســاخته شــده  اســت.

- کتابخانه و تئاتر مرکزی
 ١٩٣٤ ســال  در  ســاختمانش  کــه  شــده  واقــع  مرکــزی  کتابخانــه ی  شــهر،  تــاالر  پشــت 
کتابخانه هــای  کتــاب، یکــی از بزرگتریــن  ــا بیــش از ٣٢ کیلومتــر قفســه  ســاخته شــده و ب

کشــور اســت.

- گالری هنر منچستر 
گالري  کشــورهای اروپایــی در ایــن  مجموعــه ای بســیار عالــی از آثــار هنــری بریتانیــا و ســایر 
گالــری هنــر منچســتر می تــوان  گذاشــته شــده  اســت. از جملــه مجموعه هــای  بــه نمایــش 
بــه آثــار پیشــارافائلی، آثــاری از هنرمنــدان بریتانیایــی قــرن بیســتم از جملــه لوســین 
ــًا از هلنــد و  ــار هنــری پیــش از قــرن ١٧، عمدت ــد، فرانســیس بیکــن و هنــری مــور، آث فروی

کــرد.  هنرمنــدان دوره ی رنســانس و... اشــاره 

- اوربیس 
کــه ســابقًا محلــی بــرای نمایــش چگونگــی  یــک ســاختمان دیدنــی تمــام شیشــه ای 
زندگــی شــهری در منچســتر بــوده، امــا در حــال حاضــر تعطیــل اســت و در ســال ٢٠١٢ بــه 

ــد. ــد ش ــایی خواه ــال بازگش ــی فوتب ــوزه ی مل ــوان م عن

- موزه ی علم و صنعت 
واقــع  کســل فیلد  در  و  اســت  منچســتر  مــوزه ی  بزرگ تریــن  مســاحت،  هکتــار   ٢.٨ بــا 
شــده. داخــل مــوزه، مجموعه هایــی از موتورهــای بخــار و لوکوموتیوهــا، ماشــین های 
ــاز انقــالب صنعتــی و  ــا پی ــه از ســیر ت ک ــه ای و نمایشــگاه های دیگــری وجــود دارد  کارخان

نقــش منچســتر در آن را بــه شــما نشــان می دهنــد.
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- موزه ی امپراتوری جنگ 
عالقــه ی  کــه  کســانی  مــذاق  بــه  تنهــا  کــه  هســتند  طــوری  جنــگ  موزه هــای  بیشــتر 
خاصــی بــه تســلیحات و ابــزار جنگــی دارنــد، خــوش می آینــد. ولــی ایــن مــوزه بــا معمــاری 
کــه مــا  بی نظیــرش، رویکــرد متفاوتــی دارد: جنــگ جهنــم اســت؛ امــا جهنمــی اســت 

بــه آن ســر می زنیــم. انســان ها، در عیــن فاجعه بــودن اش، مــدام 
گذاشــته  کــه در جهــان قــرن بیســتم وجــود دارد بــه نمایــش  در ایــن مــوزه، تناقضاتــی 
کــه هــر نیــم ســاعت یــك بــار،  شــده اســت. تأثیرگذارتریــن بخــش نمایشــگاه هــم آن اســت 
کــودکان و جنــگ، جنــگ  تمــام ســالن تاریــک می شــود و یکــي از ســه فیلــم ١٥ دقیقــه ای 
کــه حاضــران در مــوزه، در حــال و  چــرا؟ و ســالح های جنــگ پخــش می شــود، بــه طــوری 

هــوای جنــگ و بمبــاران قــرار می گیرنــد. 

- اولد ترافورد )موزه و تور منچستر یونایتد( 
کــه وجــود دارد ایــن اســت: مشــهورترین و محبوب تریــن باشــگاه فوتبــال  تناقــض جالبــی 
کــه از ایــن ســر تــا آن ســر دنیــا طرفــدار دارد، منفورتریــن باشــگاه انگلســتان اســت!  جهــان 
کوچک تریــن اهمیتــی بــرای هــواداران ســینه چاك منچســتر یونایتــد  البتــه ایــن مســئله 
نــدارد؛ چنان کــه بــرای آن هــا اولــد ترافــورد مثــل یــك معبــد مقــدس اســت و ســتارگان 

فوتبــال منچســتر یونایتــد، قدیــس محســوب می شــوند.
 توصیــه 

ً
کیــدا کــه اولــد ترافــورد بــه دیدنــش مــی ارزد. مــا ا بــه هــر حــال، شــکی نیســت 

کــه بــرای بازدیــد، تــور بگیریــد. بــا ایــن تــور می توانیــد بــه رختکــن و محــل  می کنیــم 
اســتراحت بازیکنــان )کــه حتــی مدیــر باشــگاه هــم بــدون دعــوت بازیکنــان اجــازه ی ورود 
بــه آن جــا را نــدارد( برویــد، از داخــل داالن مخصــوص وارد زمیــن بشــوید و ســري هــم بــه 

ــد.  ــان بزنی ــت بازیکن نیمک
ــد  ــه از آن بازدی گان ــان جدا ــور اســت، امــا می توانیــد خودت دیــدن مــوزه هــم قســمتی از ت

گذاشــته شــده.  کامــل باشــگاه بــه نمایــش  کنیــد. در ایــن مــوزه تاریخچــه ی 

- موزه ی منچستر 
ــع  ــهر واق ــن ش ــوزه ی ای ــتر، م ــگاه منچس ــه روی دانش ــت روب ــفورد، درس کس ــاده ی آ در ج
بزنیــد  مــوزه  ایــن  بــه  تاریــخ طبیعــی عالقــه داریــد، حتمــًا ســری هــم  بــه  گــر  ا شــده. 
باستان شناســی،  قبیــل  از  متنوعــی  موضوع هــای  بــا  را  آن  مختلــف  گالری هــای  و 
جالب تریــن  از  یکــي  کنیــد.  تماشــا  و...  جانورشناســی  زمین شناســی،  گیاه شناســی، 

مومایی هاســت. مجموعــه ی  و  مصــر  قســمت  مــوزه،  ایــن  بخش هــای 

- کلیسای جامع منچستر 
کــه از دوران قــرون وســطی باقــی مانــده، هنــوز هــم مقــر اســقف  کلیســای جامــع منچســتر 
کلیســا در دوران ویکتوریــا و پــس از آن هــم  ایــن شــهر بــه شــمار مــی رود. ســاختمان ایــن 
بــه علــت بمباران هــای زمــان جنــگ جهانــی، چنــد بــاری بازســازی شــد؛ امــا ســبک 

گوتیــک اولیــه ی بنــا همچنــان حفــظ شــده اســت. 

گسکل - خانه ی الیزابت 
گــر اهــل ادبیــات باشــید،  حتمــًا از تماشــای خانــه ی ایــن نویســنده ی انگلیســی هــم  ا
یــك  برویــد،  بــه ســمت جنــوب  کیلومتــر  کــه حــدود دو  از مرکــز شــهر  لــذت می بریــد. 
گســکل از ســال ١٨٥٠ تــا ١٨٦٥ در آنجــا زندگــی  کــه الیزابــت  خانــه ی ویالیــی می بینیــد 
کــه داخــل  کــه ایــن خانــه از معــدود خانه هــای منچســتر اســت  کــرده اســت. عــالوه بــر ایــن 
کــه بــوده حفــظ شــده، یــك نکتــه ی جالــب دیگــر هــم در مــورد ایــن  آن دقیقــًا همان طــور 
ــز دیکنــز هــم اغلــب بــه اینجــا ســر می زده انــد. خانــه وجــود دارد: شــارلوت برونتــه و چارل

گادلی  - رصد خانه ی 
شــاید بــه خاطــر راه پلــه ی پــر پیــچ و خــم ســاختمان ایــن رصدخانــه ی شــگفت انگیز 
کمتــر توریســتی ســراغ آن مي آیــد؛ امــا این جــا بــدون شــک یکــی از دیدنی تریــن  کــه  اســت 
گادلــی در ســال ١٩٠٢ ســاخته شــده و یــك تلســکوپ  جاهــای شــهر اســت. رصدخانــه ی 
گــر هــوا مناســب باشــد، حتمــًا ســری بــه این جــا بزنیــد  گــراب اصــل هــم در آن وجــود دارد. ا

ــاره ی ستاره شناســی را افزایــش دهیــد.   ــان درب و دانســته های خودت

- کتابخانه ی جان ریلندز
کتابخانــه  کتابخانــه ســرگرم تان نمی کننــد، بــاز هــم یــک ســری بــه ایــن  کتــاب و  گــر  ا
گوتیــک  کــه بــه ســبک  کتابخانــه ی جــان ریلنــدز  کــه  بزنیــد. خیلی هــا عقیــده دارنــد 
ویکتوریایــی ســاخته شــده، نــه تنهــا زیباتریــن ســاختمان شــهر، کــه یکــی از دیدنی تریــن 
گــر شــما هــم در ســالن مطالعــه ی ایــن  کــه ا ســاختمان های بریتانیاســت. بعیــد نیســت 
گنبــدی بلنــد و پنجره هــای شیشــه رنگــی اش، بــا  کتابخانــه بایســتید، بــا آن ســقف های 
آن هــا هم عقیــده بشــوید. حتــی ممکــن اســت دیــدن ایــن بنــا آنچنــان هــوش از ســرتان 
کــه  کتاب هــای خیلــی قدیمــی و نســخه های خطــی  کــه از مجموعــه ی ارزشــمند  بپرانــد 

کــه بهتــر اســت نشــوید!  آنجــا وجــود دارد غافــل شــوید، هرچنــد 
یــک  و  کافــه  یــک  بنــا،  پونــدی  ١٦میلیــون  بازســازی  از  بعــد  کــه  بدانیــد  نیســت  بــد 

شده اســت. اضافــه  مجموعــه  ایــن  بــه  هــم  مــدرن  کتاب فروشــی 

- لوری 
فروشــگاه های  رســتوران،  و  کافــه  تئاتــر،  ســالن  گالــری،  از  اســت  مجموعــه ای  لــوری 
بــر  و  از شــهرک های دور  یکــی  کــه در ســلفورد،  گردشــگری  مختصــر و مرکــز اطالعــات 

منچســتر واقــع شــده اســت. 
اســتفن  الرنــس  یــاد  بــه  شــد،  افتتــاح  رســمًا  هــزار  دو  ســال  در  کــه  مجموعــه  ایــن 
کشــتی  یــک  بــه شــکل  را  انگلیســی نام گــذاری شــده  و ســاختمان  اش  نقــاش  لــوری، 
نظیــر  متنوعــی  بســیار  هنــری  برنامه هــای  مرکــز  ایــن  در  اســت.  ســاخته اند.  بــزرگ 
ــزار می شــود و چرخیــدن  کنســرت موســیقی برگ ــر و  نمایشــگاه های هنــری و اجــرای تئات
در فروشــگاه ها و رســتوران هایش هــم بــرای تنــوع بــد نیســت. ســاختمان بی نظیــر بنــا و 

اســت.  کــرده  دیدنی تــر  آن جــا  هــم  آب  در  تصویــرش  انعــکاس  به خصــوص 

- موزه ی تاریخ مردم
کار شــناخته می شــد، مرکــزی  کــه تــا ســال ٢٠٠١ بــا نــام مــوزه ی ملــی تاریــخ  ایــن مــوزه 
قلمــرو  در  کارگــری  تاریــخ  مطالعــه ی  و  تفســیر  نگهــداری،  جمــع آوری،  بــرای  اســت 
پادشــاهی متحــده )UK(. بــرای آشــنایی بــا سرگذشــت دموکراســی در بریتانیــا و چگونگــی 

ــد.  ــوزه بزنی ــن م ــه ای ــری ب ــته، س گذش ــال  ــول ٢٠٠ س ــادی در ط ــردم ع ــی م زندگ

کتابخانه ی چتهام - مدرسه ی موسیقی و 
کتابخانــه ی  قدیمی تریــن  و  منچســتر  بنــای  قدیمی تریــن  کــه  کتابخانــه  ایــن 
بــا  بنــا  ایــن  کــه  هرچنــد  شــده.  ســاخته   ١٤٢١ ســال  در  اروپاســت،  در  انگلیســی زبان 
کتاب هــای اصیــل و قدیمــی  گذشــت ایــن همــه ســال ، دســت نخورده باقــی مانــده و 
در قفســه هایش خودنمایــی می کننــد، امــا ســاختمان آن در ســایه ی ســاختمان هایی 
کنان شــهر هــم از آن غافــل می شــوند.  گاهــی حتــی ســا ماننــد اوربیــس پنهــان می مانــد و 
ــد از آن  ــیقی اســت و بازدی ــی موس ــی از یــک مدرســه ی مل ــون بخش کن ــاختمان ا ایــن س

ــر اســت. ــرار قبلــی امکان پذی ــا ق فقــط ب

- گالری ویت ورت
نقاشــی های  از  بی نظیــری  بــا مجموعــه ی  اســت  مهــم منچســتر  گالری هــای  از  یکــی 
ایــن  از  تاریخــی. بخش هایــی  گلچیــن منســوجات  از بهتریــن  بریتانیــا و یکــی  آبرنــگ 
ــد اختصــاص داده  ــار هنرمنــدان خارجــی ماننــد دورر و رامبران ــه نمایــش آث ــری هــم ب گال

شــده اســت.

غذا در منچستر
غــذا  همه جــور  کــه  نــدارد  تعجبــی  منچســتر،  شــهر  بــودن  بین المللــی  بــه  توجــه  بــا 
و  کافــه  نظــر  از  منچســتر  واقــع  در  می شــود.  پیــدا  آن جــا  در  مختلــف  ملیت هــای  از 
کــم مــی آورد. قیمت هــا هــم متنــوع هســتند.  ــه  ک رســتوران، فقــط جلــوی لنــدن اســت 
گران قیمــت بیشــتر در حومــه ی شــهر مخصوصــًا در وســت   رســتوران های خیلــی شــیک و 
دیدزبــری واقــع شــده اند. خیابــان لیپ وینگ لیــن در همیــن محلــه، بــا رســتوران های 

گرســنگان اســت. متنــوع و عالــی اش، بهشــت 
وب ســایت  بــه  ســری  نیســت  بــد  منچســتر،  رســتوران های  بــا  آشــنایی  بــرای 
ــا انتخــاب رســتوران های مــورد عالقــه ی خــود،  manchesterrestaurants.com بزنیــد و ب
کنیــد. پیش گیــری  غــذا،  صــرف  از  قبــل  شــهر  خیابان هــای  در  شــدن  ســرگردان  از 
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Liverpool شهر لیورپول
نــام لیورپــول، ایــن بنــدر زیبــای انگلیســی، تیــم فوتبــال مشــهور و پرطرفــدارش، گــروه 

بیتلــز و شــب های پرهیجــان را بــه یــاد مــی آورد. 
کــه در ســال ٢٠٠٨  لیورپــول یکــی از شــهرهای مهــم انگلســتان بــا پیشــینه ای غنــی اســت 
کــه اهالــی آن، بــرای پیشــرفت  بــه عنــوان پایتخــت فرهنگــی اروپــا شــناخته  شــد؛ هــر چنــد 
ــل شــوند، هنــوز هــم  کســب ایــن افتخــار نائ ــه  ــا ی کشــیدند ت ــی  شهرشــان زحمــت فراوان
کــردن شــهر خــود دارنــد. شــاید حکایــت  راضــی نیســتند و بــاز هــم ســعی در بهتــر و زیباتــر 
کبوترهــا در آســمان ایــن شــهر،  کبوترهــای لیورپــول را شــنیده باشــید؛ تعــداد بســیار زیــاد 
کــه هــم منظــره ی زیبایــی داشــت و هــم غــذا دادن بــه آن هــا یکــی از تفریحــات  هــر چنــد 
توریســتی محســوب می شــد؛ بــه تدریــج مشکل ســاز شــد. شــهرداری شــهر بــه خاطــر 
ــوع  ــا را ممن کبوتره ــه  ــذا دادن ب ــم غ ــا، ه ــوالت آن ه ــردن فض ــام آور تمیزک ــه ی سرس هزین

کــرد و هــم بــا ســاخت ربات هــای پرنــده، آن هــا را از آســمان شــهر فــراری داد.  اعــالم 
کــه امکانــش پیــش  مثــل بســیاری از شــهرهای اروپایــی، بــه لیورپــول هــم هــر وقــت 
کــه بــدون شــک، تابســتان بهتریــن زمــان رفتــن بــه  کــرد؛ هرچنــد  بیایــد، می شــود ســفر 
ح، تابســتان ها در  آن جاســت. عــالوه بــر هــوای خــوب و آفتــاب درخشــان و ســاحل مفــر
کــه لــذت ســفر  لیورپــول جشــنواره ها و فســتیوال های هیجان انگیــزی برگــزار می شــود 
بــه آن جــا را دوچنــدان می کنــد، از جملــه ایــن فســتیوال ها می تــوان بــه جشــنواره ی 
موســیقی و فرهنــگ آفریقایــی، جشــنواره ی بین المللــی ِمرزیســاید و هفتــه ی بزرگداشــت 

کــرد. بیتلــز اشــاره 
کــه  اســت  جایــی  نخســتین  احتمــااًل  کــه  لیورپــول  لنــون  جــان  بین المللــی  فــرودگاه 
در ایــن شــهر می بینیــد، در دوازده کیلومتــری جنــوب مرکــز شــهر واقــع شــده و روزانــه 
کســی و اتوبوس هایــی بــه  پذیــرای حــدود ١٦٠ پــرواز از سراســر جهــان اســت. ایســتگاه  تا
کســی تــا مرکــز شــهر حــدود  مقصــد مرکــز شــهر بیــرون از ســالن فــرودگاه قــرار دارد. کرایــه ی تا
ــا لیورپــول  ــد اســت. فــرودگاه منچســتر هــم ت ــد و هزینــه ی اتوبــوس حــدود ٣ پون ١٢ پون
کســی  بیــش از یــك ســاعت فاصلــه نــدارد و از آن جــا هــم می شــود بــا قطــار، اتوبــوس یــا تا
بــه لیورپــول رفــت. حمــل و نقــل عمومــی هــم در لیورپــول وضعیــت مطلوبــی دارد. 
کنیــد،  گــر قصــد داریــد از اتوبــوس و قطــار در رفت و آمدهــای درون شــهری اســتفاده  ا
کــه می شــود بــا آن در طــول روز بــه طــور نامحــدود  کنیــد  بلیت هــای Saveaway را تهیــه 
ــل مالحظــه ای  ــه مقــدار قاب ــان را ب ــا قطــار شــوید و هزینــه ی رفت وآمدت ــوس ی ســوار اتوب

کاهــش می دهــد. 

کــه انگلیســی ها  مهم تریــن بخــش ســفر بــه لیورپــول، رفتــن بــه بارانــداز آلبــرت )یــا آن طــور 
ک( و تماشــای موزه هــای بی نظیــر و دماغــه ی ســنگی زیبایــش  می گوینــد، آلبــرت دا
محســوب  لیورپــول  نمــاد  ِمــرزی،  رودخانــه ی  کنــار  زیبــای  ســاختمان های  اســت. 

می شــوند و جــزو میــراث جهانــی یونســکو هــم ثبــت شــده اند.
طــاق ورودی محلــه ی چینی هــای لیورپــول هــم یکــی دیگــر از جذابیت هــای ایــن شــهر 
دیدنــی اســت. ایــن طــاق را در شــانگهای -کــه خواهرخوانــده ی شــهر لیورپــول محســوب 

می شــود- ســاخته اند و بعــد بــه این جــا منتقــل  شــده اســت. 
ــام دارد. شــیورپول،  یکــی از تورهــای معــروف و ســرگرم کننده ی لیورپــول، Shiverpool ن
چنــد تــور مختلــف برگــزار می کنــد؛ از جملــه تــور خیابــان هــوپ، تــور زیرزمینــی و... هــدف 
ــا چاشــنی تفریحــات  اصلــی تمــام برنامه هــا هــم معرفــی دیدنی هــا و تاریخچــه ی شــهر ب
کــه از دیــدن فیلم هــای  ک اســت، از آن ســبک دلهره هایــی اســت  دلهــره آور و ترســنا
ک بــه آدم دســت می دهــد. راهنماهــای تــور، بــرای مســافران برنامه هــای ویــژه ای  ترســنا
 )www.shiverpool.co.uk( کــه می توانیــد در وب ســایت آن هــا هــم تــدارک می بیننــد 

کنیــد.  اطالعــات بیشــتری مشــاهده 
محبوب تریــن  از  یکــی  لیورپــول،  اســتثنایی  و  عظیــم  مرکزخریــد  وان،  لیورپــول 
ــردش در  گ ــه ایــن شــهر ســفر می کننــد و  ــد ب ــه قصــد خری ــه ب ک مقاصــد مســافرانی اســت 
کــه بــه دنبــال  کســانی  فروشــگاه های مــدرن و پــر زرق و بــرق آن را دوســت دارنــد. بــرای 
 Grand ،خریــد صنایــع دســتی خــاص، عتیقه جــات یــا اشــیای منحصربه فــرد باشــند
Central، Bluecoat و مغــازه ی 69A در خیابــان رن شــا مناســب تر اســت و مرکــز خریــد 
به شــمار  روز  مــد  و  مــارک دار  لباس هــای  خریــد  بــرای  جــا  بهتریــن  هــم   MetQuarter

مــی رود. 
پیــدا  بســیاری  کافه هــای  هــم  و  رســتوران  هــم  لیورپــول،  حومــه ی  و  شــهر  مرکــز  در 
ــتوران  ــک رس ــر در ی ــرای دو نف ــذا ب ــه ی غ ــد. هزین کنن ــرو  ــای ارزن س ــه غذاه ک ــوند  می ش

پانــزده پونــد می شــود.  تــا  معمولــی لیورپــول، حــدود ده 
گوشــت  ک  لیورپــول یــک غــذای محلــی هــم دارد بــه نــام Scouse کــه یک جــور خــورا
لیورپولی هــا اصطالحــًا  بــه  غــذا،  بــه خاطــر همیــن  کــه  اســت و جالــب اســت بدانیــد 
اســکاوزر هــم می گوینــد. اســکاوز بــا روش هــا و طعم هــای مختلــف طبــخ می شــود و یکــی 
بولــد ســفارش  کافــه ی Maggie May's در خیابــان  را می توانیــد در  بهترین هایــش  از 
ــد - ــی نیســت، امــا غذاهایــش عالی ان ــه آن قدرهــا شــیک و اعیان کاف دهیــد. ظاهــر ایــن 
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و خــودش هــم بیشــتر وقت هــا شــلوغ می شــود. مگــی مــی، نــام یکــی از آهنگ هــای 
کــه اجــرای بیتلــز از ایــن آهنــگ را شــنیده  فولکلــور قدیمــی لیورپــول اســت و بعیــد نیســت 
بــه  بابــت  ایــن  از  لیورپولی هــا  و  اســت  مشــهور  بیتل هــای  زادگاه  لیورپــول،  باشــید. 
ــرآوازه  ــدرول پ ک ان ــروه را گ ــن  ــداران ای ــم از طرف ــما ه ــر ش گ ــد. ا ــار می کنن ــان افتخ شهرش

هســتید، در رفتــن بــه مــوزه ی بیتلــز تردیــد نکنیــد.

دیدنی های لیورپول:
- موزه ی جهانی لیورپول

ج - تاالر سنت جور
کر - گالری هنر وا

- کلیساهای جامع
- موزه ی بین المللی برده داری

تاریخچه
تــا  امــا  شــد،  شــناخته  رســمیت  بــه   ١٢٠٧ ســال  در  لیورپــول،  کوچــک  دهکــده ی 
اواســط قــرن شــانزدهم، جمعیتــی بیــش از ٥٠٠ نفــر نداشــت. بعــد از آن هــم تــا مدتــی 
ــد  ــا بع ــود، ام ــد ب ــرش را بکنی ــه فک ک ــادی  ــود اقتص ــران و رک ــور بح ــر ج ــی ه ــی قربان طوالن
ــیدند،  کش ــان  ــای شهرش ــرای ارتق ــا ب ــه لیورپولی ه ک ــی  ــدد و زحمت ــازی های  متع از بازس
کل جهــان بــه شــمار می آیــد.  امــروزه یکــی از شــهرهای زیبــا و دیدنــی انگلســتان و حتــی 

لیورپــول در ســال ٢٠٠٨ عنــوان پایتخــت فرهنگــی اروپــا را بــه خــود اختصــاص داد. 
لیورپــول بنــدر بزرگــی بــود و بــه دلیــل تعــداد زیــاد مهاجــران ایرلنــدی و اســکاتلندی، 
ــا  ــال های ١٨٣٠ ت ــن س ــورد. بی ــم می خ ــه چش ــا ب ــلتی در آن ج ــگ س ــاری از فرهن ــوز آث هن
ــًا انگلیســی، اســکاتلندی، ایرلنــدی،  ســوئدی،  ــه عمدت ک ــه میلیــون نفــر  ١٩٣٠ حــدود ن

کردنــد. نــروژی و روس بودنــد، بــه لیورپــول مهاجــرت 
اســتراتژیک اش،  موقعیــت  به خاطــر  لیورپــول  شــد،  شــروع  کــه  دوم  جهانــی  جنــگ 
کــرد. بیشــتر از یــک میلیــون ســرباز آمریکایــی، قبــل از شــروع  اهمیــت ویــژه ای پیــدا 
بــود  بنــدر دروازه ای  ایــن  لیورپــول مســتقر می شــدند. به عــالوه،  عملیــات جنگــی در 

بــه آن طــرف اقیانــوس اطلــس.  انتقــال تجهیــزات و مهمــات  بــرای 
موســیقی بلــوز هــم توســط همیــن ســربازهای آمریکایــی بــه اروپــا، و در واقــع لیورپــول 
بعــد. انــد رول در ســال های  ک  را ابــداع موســیقی  بــرای  بــود  زمینــه ای  و  آورده شــد 

حمــل و نقــل
کاربــرد آن چنانــی نــدارد، بلکــه چنــدان هــم  اجاره کــردن ماشــین در لیورپــول نــه تنهــا 
کــه جــای پــارک بــه ســختی پیــدا می شــود و هزینــه ی  بــه صرفــه نیســت؛ مخصوصــًا ایــن 
کردیــد، حواســتان  کرایــه  گــر هــم ماشــین  پارکینــگ هــم خیلــی باالســت. امــا بــه هــر حــال ا

کــه احتمــال دزدی زیــاد اســت. کــه اشــیاء باارزشــی داخــل ماشــین نگذاریــد  باشــد 
گــر اهــل  کــه نتوانیــد پیــاده آن را بگردیــد؛ امــا ا مرکــز شــهر لیورپــول آن قــدر وســیع نیســت 
کســی  و اتوبــوس فــراوان اســت. در مرکــز شــهر، اتوبوس هــا مرتبــًا از  پیــاده روی نیســتید، تا
کوییــن بــه ســمت ســایر نقــاط  ایســتگاه وان )Liverpool ONE Bus Station ( و میــدان 
کــه بتوانیــد  شــهر حرکــت می کننــد. در هــر دوی ایــن ایســتگاه ها افــرادی مســتقر هســتند 
کــدام اتوبــوس را ســوار شــوید. از همان جــا هــم می توانیــد  کــه  از آنهــا راهنمایــی بگیریــد 
کنیــد. بــا بلیــت ســیو اوی، می توانیــد  بلیت هــای ســیو اوی، ســولو و تریــو را خریــداری 
کنیــد، بلیت هــای ســولو  در یــک روز بــه طــور نامحــدود از اتوبــوس و قطــار اســتفاده 
فقــط مخصــوص اتوبــوس هســتند و بلیت هــای تریــو بــرای اتوبــوس، قطــار و قایــق قابــل 

اســتفاده اند.

آب و هوا
و  خنــك  تابســتان های  بــا  اســت  اقیانوســی  معتــدل  لیورپــول،  هــوای  و  آب  لیورپــول 
کــم پیــش  ــدارد و  ــم. دمــای هــوا معمــواًل نوســان شــدید ن زمســتان های معتــدل و مالی
گــر  کــه زمســتان ها بــه زیــر صفــر درجــه ی ســانتی گراد برســد؛ بــا ایــن حــال، طبعــًا ا می آیــد 

کنیــد،  بهتــر اســت. ــرای تابســتان جفــت و جــور  بتوانیــد برنامــه ی ســفرتان را ب
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خرید
در مناطــق خریــد لیورپــول، همــان فروشــگاه های بــزرگ و زنجیــره ای ســایر شــهرهای 
ــد،  ــری می گردی ــای خاص ت ــال چیزه ــر دنب گ ــا ا ــوند؛ ام ــدا می ش ــم پی ــتان ه ــزرگ انگلس ب
ــز  ــد ســنترال اســت. ایــن مرک ــذار، گرن گ گشــت و  ــد و  ــرای خری  یکــی از جاهــای مناســب ب
گرفتــه تــا اســباب  کــه در آنهــا از لباس هــای عجیــب و غریــب  خریــد، حــدود ٤٠ مغــازه دارد 
و اثاثیــه ی دســت دوم می فروشــند. فروشــگاه های خیابــان بولــد هــم بــرای ایــن منظــور 

مناســب اند. 
ــد و  ــز خری ــم مرک ــه اش بگویی ــه ب ک ــت  ــر از آن اس ــز بزرگ ت ــان پارادای ــول وان در خیاب لیورپ
عبارتــی مثــل ناحیــه ی خریــد مناســب تر بــه نظــر می رســد! فروشــگاه های زنجیــره ای، 
در  رقــم  همــه  از  ســرگرمی  و  تفریــح  وســایل  و  پــارک  و  رســتوران  شــیک،  بوتیك هــای 

لیورپــول وان وجــود دارنــد.
خوشــتان  فــرد  بــه  منحصــر  و  خــاص  طراحی هــای  بــا  دست ســاز  محصــوالت  از  گــر  ا
می آیــد، پیشــنهاد می کنیــم ســری بــه مرکزخریــد بلوکــوت بزنیــد. حتمــًا چیزهــای جالبــی 

ــرد. ک ــد  ــدا خواهی پی

پیشنهاد سفر
- در دو روز

و  ِمرزیســاید  مــوزه ی دریایــی  تیــت،  و موزه هــای  برویــد  ک  آلبــرت دا بــه  از همــه  اول 
مهم تــر از همــه مــوزه ی بین المللــی بــرده داری را ببینیــد. احتمــال دارد بــا دیــدن مــوزه ی 
کــه شــده، بــه ســراغ  کمــی ناراحــت شــوید، پــس بــرای تغییــر حــال و هــوا هــم  بــرده داری 
کنیــد. بعــد از آن، نوبــت بــه  گــروه افســانه ای بیتل هــا برویــد و از مــوزه ی بیتلــز بازدیــد 
گشــتن در صدهــا مغــازه ی لیورپــول  خریــد در خیابــان متیــو و لیورپــول وان می رســد. از 
 London Carriage کــه خســته شــدید، وقــت شــام در یــك رســتوران عالــی  مثــل وان 
کلیســاهای جامــع،  Works اســت. پیشــنهاد می کنیــم روز دوم را بگذاریــد بــرای دیــدن 

ــر. ک ــری هنــر وا گال مــوزه ی جهانــی لیورپــول و 

- در چهار روز
گــر دوســت  ک؛ بعــد ا روز ســوم را می توانیــد بگذاریــد بــرای تــور زیردریایــی در آلبــرت دا
کودکــی جــان لنــون و پــل مك کارتنــی برویــد  داشــتید، می توانیــد بــه تماشــای خانه هــای 
کردیــد، ســری هــم بــه  گــر فرصــت  کنیــد. ا و از ورزشــگاه تیــم فوتبــال لیورپــول هــم بازدیــد 
کــه محــل برگــزاری مســابقات پرطرفــدار اسب ســواری اســت. Aintree racecourse بزنیــد 

جشنواره ها و رویدادها
برگــزار  تابســتان  فصــل  در  لیورپــول  مهــم  فســتیوال های  و  جشــنواره ها  از  بســیاری 
کنیــد،  گــر بتوانیــد بــرای یــک ســفر تابســتانی بــه ایــن شــهر برنامه ریــزی  می شــوند و ا

شماســت. انتظــار  در  هیجان انگیــزی  برنامه هــای 

- جشنواره ی اینتری
کــه شــهرت جهانــی دارد و هــر ســال، در  یــك مســابقه ی اســب دوانی ســه روزه اســت 

اولیــن شــنبه ی مــاه آوریــل افتتــاح می شــود.

کمدی لیورپول  - جشنواره ی نمایش های 
گوشــه و  کمــدی، اعــم از داخلــی و خارجــی، در  در طــول دو هفتــه، نمایش هــای شــاد و 

کنــار شــهر اجــرا می شــود. زمــان ایــن جشــنواره معمــواًل اواســط مــاه ژوئیــه اســت.

- جشنواره ی خیابانی بین المللی ِمرزیساید
در  جهــان،  نقــاط  اقصــی  فرهنگ هــای  بی نظیــر  جشــنواره ی  ژوئیــه،  اواســط  در 
خیابان هــای لیورپــول برپــا می شــود. در طــول ســه هفته ی جشــنواره، موســیقیدان ها و 

برنامه هایشــان می پردازنــد.  اجــرای  بــه  گوشــه ی دنیــا  از چهــار  هنرمنــدان دیگــر، 

- جشنواره ی موسیقی الکتیکا 
تــا  گرفتــه  فولکلــور  از  موســیقی؛  ســبک های  انــواع  بــا  روزه  یــک  جشــنواره ی  یــک 

می شــود. برپــا  گوســت  آ مــاه  اواســط  در  جشــنواره  ایــن  آلترناتیــو.  ســبک های 

- جشنواره ی موسیقی خیابانی متیو 
ایــن جشــنواره ی موســیقی پرطرفــدار، بزرگتریــن مراســم بزرگداشــت بیتل هــا در سراســر 

گوســت در لیورپــول برگــزار می شــود.  جهــان اســت و هــر ســال در هفتــه ی آخــر مــاه آ
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گردشگری لیورپول جاذبه های تفریحی و 
ک - آلبرت دا

لیورپــول  توریســتی  جذابیت هــای  بزرگتریــن  از  یکــی  آلبــرت،  بارانــداز  یــا  ک  دا آلبــرت 
کــه بــا ســاختمان های چدنــی و آجــری  اســت و از حــدود ٣ هکتــار آب تشــکیل شــده 
ــال ١٨٤٦(  ــودش )س ــان خ ک در زم ــرت دا ــده اند. آلب ــه ش ــم احاط ــار عظی ــن انب و چندی
تحــول خیلــی مهمــی محســوب می شــده چــون هــم اولیــن انبــار ضدحریــق جهــان بــوده ، 
کننــد یــا از انبــار بــار  کشــتی ها می توانســتند مســتقیمًا بارشــان را در انبــار خالــی  و هــم 
ک در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو هــم ثبــت شــده و  بزننــد. مجموعــه ی آلبــرت دا
ج از لنــدن بــه شــمار مــی رود.  کــز توریســتی خــار در انگلســتان، یکــی از پــر بازدیدتریــن مرا
ک می تــوان بــه مــوزه ی دریایــی ِمرزیســاید، گالــری تیــت  از جملــه دیدنی هــای آلبــرت دا
کــرد. تعــداد زیــادی رســتوران ، کافــه و  لیورپــول و موزه هــای بیتلــز و بــرده داری اشــاره 
فروشــگاه های مخصــوص ســوغاتی و این جــور چیزهــا هــم آن جــا وجــود دارد. از مرکــز 

ک، پیــاده بیشــتر از چنــد دقیقــه راه نیســت.  ــا آلبــرت دا شــهر ت

- موزه ی بیتلز 
ک انــدرول جهــان باشــید، احتمــااًل  ــروه را گ ــر شــما هــم جــزو طرافــداران مشــهورترین  گ ا
کــرد. بــا وجــود  گــروه، کار خــود را در دهــه ی ١٩٦٠ در لیورپــول شــروع  کــه ایــن  می دانیــد 
کــه دیگــر عمــاًل گــروه بیتلــز وجــود نــدارد و دو نفــر از آن چهــار نفــر دیگــر زنــده نیســتند،  ایــن 
کــه  آلبوم هــای موســیقی اش هنــوز هــم طرفــداران خــود را دارد و تماشــای اســتودیویی 
ج هریســن و یــک عالمــه  گیتــار جــور آنهــا آهنگ هایشــان را در آن ضبــط می کردنــد، اولیــن 
گــروه محبــوب، بســیار هیجان انگیــز  یــادگاری و خاطــره ی بــه جــا مانــده ی دیگــر از ایــن 

خواهدبــود. 

ج  - تاالر سنت جور
ــه ایــن بنــای عظیــم، زیباتریــن  ک ــد  خیلــی از انگلیســی ها و غیرانگلیســی ها عقیــده دارن
تــاالر  اروپاســت. ســاختمان  بنــای نئوکالســیک غــرب  ســاختمان لیورپــول و بهتریــن 
ج در ســال ١٨٥٤ بــه عنــوان مجموعــه ای شــامل دادگاه و ســالن موســیقی  ســنت  جــر
کاربــرد چــه ارتباطــی بــه هــم دارنــد، خــدا می دانــد. بــه  ســاخته شــد؛ حــاال اینکــه ایــن دو 

ــه زیبایــی نفس گیــر ایــن بنــا را تماشــا نکنیــد.  ک هــر حــال، حیــف اســت 

 
کر  - گالری هنر وا

انگلســتان،  هنــری  مجموعه هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی  داشــتن  بــا  کــر،  وا هنــر  گالــری 
لیورپــول  مــوزه ی ملــی  از  گالــری بخشــی  ایــن  اســت.  لیورپــول  گالــری شــهر  بهتریــن 
گالــری ملــی شــمال )طبعــًا منظــور شــمال انگلســتان اســت(  محســوب می شــود و لقــب 
گالــری مجموعــه ی ارزشــمندی از آثــار هنــری  را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در ایــن 
ــار  ــتر آث ــد. بیش ــم می رس ــرن چهارده ــه ق ــا ب ــی از آنه ــت برخ ــه قدم ک ــود  ــداری می ش نگه
مربــوط بــه ســبک پیــش رافائلــی، هنــر مــدرن انگلیســی و مجسمه ســازی هســتند. البتــه 

گالــری نمایشــگاه های موقتــی از آثــار معاصــر هــم برگــزار می شــود. در ایــن 

- موزه ی جهانی لیورپول 
از غنی تریــن  یکــی  تکنولــوژی،  و  علــوم  تاریــخ طبیعــی،  از  بــا داشــتن مجموعه هایــی 
کشــورهم در آن وجــود  موزه هــای انگلســتان اســت و تنهــا آســمان نمای رایــگان ایــن 
انســان،  دارد:  عمــده  بخــش  چهــار  و  اســت  ســرگرم کننده  بســیار  مــوزه   ایــن  دارد. 

طبیعــت، زمیــن و فضــا. 

- کلیساهای جامع
کــه در دو ســر خیابــان هــوپ واقــع شــده اند. کلیســای  کلیســای جامــع دارد  لیورپــول دو 
کــه در انتهــای شــمالی خیابــان قــرار دارد، در ســال ١٩٦٧  جامــع متروپولیتــن مســیح 
ســاخته شــده و معمــاری بســیار جالــب آن، یــك خانــه ی سرخپوســتی عظیــم بتنــی را در 
کلیســا، در روزهــای آفتابــی  ذهــن تداعــی می کنــد. تماشــای ســقف شیشــه ای رنگــی ایــن 

لــذت زیــادی دارد. 

- کلیسای جامع لیورپول
کــه در انتهــای  کلیســای جامــع ایــن شــهر اســت  کلیســای جامــع لیورپــول، دومیــن 
بزرگ تریــن  و  انگلســتان  کلیســای  بزرگتریــن  و  شــده  واقــع  هــوپ  خیابــان  جنوبــی 
کلیســا، یکــی از  کلیســای جامــع آنجلیکــن در دنیــا بــه شــمار مــی رود. معمــاری ایــن 
ح باجه هــای تلفــن  گیلبــرت اســکات، معمــار مشــهور انگلیســی و مبتکــر طــر شــاهکارهای 

قرمــز معــروف لنــدن اســت. 
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غذا در لیورپول
کــس،  کافــه زیــاد پیــدا می شــود؛ به خصــوص در محلــه ی روپ وا در لیورپــول رســتوران و 
خیابان هــای هارد مــن و هــوپ، خیابــان نلســون وســط محلــه ی چینی هــا و الرک لیــن.
اســکاوز )Scouse( یکــی از غذاهــای مشــهور لیورپــول اســت. البتــه ایــن غــذا در اصــل بــه 
کــه در  کشــورهای اســکاندیناوی بازمی گــردد و در واقــع یــادگار دریانــوردان نــروژی اســت 
گوشــت اســت، در  ک  قرن هــای ١٨ و ١٩ بــه لیورپــول می آمده انــد. اســکاوز یک جــور خــورا
ــه روش هــای مختلــف طبــخ می شــود و تمام شــان خوشــمزه اند! اصــل غــذا،  لیورپــول ب
گوســفند( اســت بــا هویــج و ســیب زمینی فــراوان  گوشــت )معمــواًل بــره یــا  برش هــای 
ک حســابی لعــاب داشــته باشــد. ســایر مــواد را آشــپز غــذا، بــه  کــه باعــث می شــود خــورا

ســلیقه ی خــودش اضافــه می کنــد.
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Birmingham شهر بیرمنگام
کانن دویــل  بیرمنــگام، شــهر هــزار بــازار، زادگان نویســندگان مشــهوری چــون ســر ادوارد 
کــه اهالــی شــهر از آن نــام می برنــد، بــرام، بعــد از لنــدن  ــا آن طــور  و جــی. آر.آر. تالکیــن، ی
دومیــن شــهر بــزرگ انگلســتان و یکــی از مهم تریــن مقصدهــای توریســتی فرهنگــی ایــن 

کشــور اســت. 
بیرمنــگام تــا پیــش از جنــگ جهانــی دوم، یکــی از ثروتمندتریــن شــهرهای انگلســتان 
کــز تجــاری بی شــماری داشــت و بــه همیــن دلیــل، کانال هــای بســیاری  بــود، بازارهــا و مرا
کانال هــا را در ســال های  هــم در آن ســاختند؛ حتــی بیشــتر از ونیــز و آمســتردام! ایــن 
کــه به خصــوص در فصــل  کنارشــان ســاخته اند  کــرده و پیاده روهایــی در  اخیــر تمیــز 
می شــوند.  محســوب  شــهر  ایــن  دیدنــی  توریســتی  جاذبه هــای  از  یکــی  تابســتان، 
کانال هــا را در ســفر خــود  کافه هــا و رســتورانهای متنــوع ایــن  قایق ســواری و ســر زدن بــه 

ــد.  ــوش نکنی فرام
فــرودگاه بین المللــی بیرمنــگام در شــرق مرکــز شــهر واقــع شــده، حــدود ١٢ کیلومتــر بــا آن 
کــه هــم  کســی می توانیــد از آن جــا بــه مرکــز شــهر برویــد؛ جایــی  فاصلــه دارد و بــا قطــار یــا تا
ــا  ــا هزینــه ی ۳۵ ت دیدنی ســت و هــم هتل هــای خــوب و ارزانــی در آن پیــدا می شــوند. ب

کنیــد. ٤۵ پونــد، می توانیــد در هتل هــای مرکــز شــهر، اتــاق رزرو 
هــر  مقصــد  اولیــن  و  هســت  هــم  آن  منطقــه ی  دیدنی تریــن  بیرمنــگام،  شــهر  مرکــز 
معمــاری  و  ســنگ فرش  پیاده روهــای  می کنــد.  دیــدن  شــهر  ایــن  از  کــه  توریســتی 
می کننــد.  تبدیــل  دوست داشــتنی  تجربــه ای  بــه  را  شــهر  مرکــز  در  گــردش  بی نظیــر، 
کنیــد، ســری بــه مرکــز همایش هــای بین المللــی و  گــردش خــود را از خیابــان بــرود شــروع 
تــاالر ســمفونی در بــاالی همیــن خیابــان بزنیــد و بــا رفتــن بــه ســمت شــرق، از ســالن تئاتــر 
ــر، کتابخانــه ی  کنیــد. کمــی جلوت رپرتــری )Repertory( در میــدان ســنتنری هــم دیــدن 
گردشــی در آن و تحســین مجموعــه ی بی نظیــر  کــه می توانیــد پــس از  مرکــزی واقــع شــده 
مــوزه ی  شــما،  چــپ   ســمت  شــوید.  ج  خــار چمبرلیــن  میــدان  در  از  کتاب هایــش، 
ــه  ــه ب ک ــهر  ــاالر ش ــاختمان ت ــم س ــت  ه ــمت راس ــده و س ــع ش ــر واق ــری هن گال ــگام و  بیرمن
ــه ســمت  ــان حوالی ســت. ب ــدان ویکتوریــا، هم ــبک معابــد رومــی ســاخته شــده. می س
کنیــد. خیابــان نیــو،  ایــن میــدان برویــد آب نماهــا و مجســمه های زیبایــش را تماشــا 
یکــی از شــلوغ ترین و پــر رفت وآمدتریــن خیابان هــای بیرمنــگام، در شــرق میــدان اســت 
و بــا مغازه هــای فراوانــش، بــه عنــوان بهشــت خریــداران شــناخته می شــود و بــرای خریــد 

ســوغاتی و یــادگاری مناســب اســت. 

کــه بازدیــد از تمــام آن هــا، حداقــل  روشــگاه و مرکــز خریــد در بیرمنــگام آن قــدر زیــاد اســت 
کــه از  گــر فرصــت چندانــی بــرای خریــد نداریــد، بــد نیســت  یــک هفتــه زمــان نیــاز دارد. ا
 )Custard Factory( میــان مرکزخریدهــای فــراوان و رنگارنــگ بیرمنــگام، کاســترد فکتــری
ــز در  ــه همه چی ک ــی  ــگاه های عظیم ــد؛ فروش کنی ــاب  ــگ )Bull Ring( را انتخ ــول رین ــا ب ی

آن هــا پیــدا می شــود. 
کســی در ســفر، بــه فکــر خریــد طــال و جواهــرات باشــد، امــا از آن جــا  کــه  کــم پیــش می آیــد 
کــه  کــه بیرمنــگام بــه خاطــر صنعــت طــال و جواهــرش شــهرت بســیاری دارد، بــد نیســت 
کارگاه هــا و مغازه هــای  ســری هــم بــه محلــه ی جواهــرات )Jewellery Quarter( بزنیــد و از 

کنیــد. فراوانــش بازدیــد 
 Cadbury( کدبــری  شکالت ســازی  کارخانــه ی  بیرمنــگام،  جاذبه هــای  از  دیگــر  یکــی 
شــهر  در  جهــان،  شــکالت  برندهــای  مشــهورترین  از  یکــی  کدبــری،  اســت.   )World
کــردن  امتحــان  همــراه  بــه  آن  کارخانــه ی  در  گردشــی  و  می شــود  ســاخته  بیرمنــگام 
بزرگســاالن-  البتــه  و  کــودکان  از  بســیاری  رویــای  بی نظیــرش،  تنقــالت  و  شــکالت ها 

اســت.
و  غذاخوری هــا  می کننــد،  تحصیــل  بیرمنــگام  در  بســیاری  دانشــجویان  کــه  آن جــا  از 
رســتوران های ارزان قیمــت در ایــن شــهر فراواننــد. خیابــان بریســتول، مجموعــه ی بزرگی 
گــر دوســت داشــته باشــید غــذای  از ایــن رســتوران ها را در خــود جــای داده اســت؛ امــا ا
 )Balti Triangle( کنیــد، ســری بــه محلــه ی بالتــی تری انــگل محلــی بیرمنــگام را امتحــان 
بزنیــد و در رســتوران ال فــرش )Al Frash(، یــک پــرس بالتــی )Balti( ســفارش دهیــد. 
کــه البتــه  کاری انگلیســی  ک  بالتــی غــذای معــروف بیرمنــگام اســت؛ یــک جــور خــورا
کشــمیر بــه بیرمنــگام آورده انــد، امــا  بعضی هــا می گوینــد مهاجــران آســیایی ایــن غــذا را از 

چــه آســیایی و چــه انگلیســی، غــذای لذیــذی اســت. 

توصیه می کنیم این ها را هم به خاطر بسپارید:
کردیــد، ســری بــه اســترتفرد- گــر چنــد ســاعت وقــت اضافــه پیــدا  - در پایــان ســفر خــود، ا
اپــان-اون )Stratford-upon-Avon(، زادگاه ویلیــام شکســپیر بزنیــد. ایــن شــهر زیبــای 
ــا اتوبــوس در مــدت  ــا قطــار ی ــا بیرمنــگام فاصلــه دارد و ب کیلومتــر ب تاریخــی، تنهــا چهــل 

ــه آن ســری زد.  ــوان ب کودتاهــی می ت
کنیــد، از  گــر می خواهیــد در طــول روز بــه دفعــات از اتوبــوس، قطــار یــا متــرو اســتفاده  - ا

کم تــری بپردازیــد.  کنیــد تــا هزینــه ی  بلیت هــای یــک روزه اســتفاده 
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دیدنی های بیرمنگام: 
- میدان ویکتوریا

گالری هنر - موزه ی بیرمنگام و 
- موسسه ی هنری باربر

- خانه های پشت به پشت
کس گز، بریندلی پلیس و میل با - کانال خیابان 

National Sea Life Centre -
- موزه ی علوم

- تاالر استن
کانتری - موزه ی بلک 

- دهکده ی بورن ویل 

تاریخچه
کــه بــه آن بــرام هــم می گوینــد، بعــد از لنــدن بزرگتریــن شــهر انگلســتان اســت.  بیرمنــگام 
ــار  ــوان زادگاه انقــالب صنعتــی دانســت. امــروزه، هنــوز هــم می شــود آث ایــن شــهر را می ت
ــر چهــره ی ایــن شــهر  ــی دوم را ب زخم هــای توســعه ی صنعــت و همچنیــن جنــگ جهان
گذشــت  کوچکــی بیــش نبــود؛ امــا بــا  دیــد. تــا اواخــر قــرن یازدهــم، بیرمنــگام دهکــده ی 
کوچــك، روز بــه روز توســعه ی  چنــد قــرن، تحــوالت صنعــت باعــث شــد ایــن دهکــده ی 
کنــد. ایــن تغییــر و تحــوالت در قــرن ســیزدهم، و بــا رونق گرفتــن تجــارت  بیشــتری پیــدا 
کــز  پشــم در بیرمنــگام آغــاز شــد. از قــرن شــانزدهم بــه بعــد هــم، بیرمنــگام بــه یکــی از مرا
کــه در اواســط قــرن هجدهــم،  ــود  مهــم صنایــع فلــزی تبدیــل شــد؛ و در همیــن شــهر ب
پیشــروان انقــالب صنعتــی دور هــم جمــع شــدند و ایده هــای اولیــه  و اهدافشــان را بــا هــم 
گذاشــتند. در آن زمــان، بیرمنــگام بزرگترین شــهر اســتان واریك شــایر انگلســتان  در میــان 
و اولیــن شــهر صنعتــی جهــان محســوب می شــد. تــا چنــد ســال بعــد، بیرمنــگام تبدیــل 
شــده بــود بــه یــك شــهر آلــوده و پرجمعیــت. در دوران شــهرداری جــوزف چمبرلیــن، 
کمــی بهتــر شــد. امــا حمله هــای هوایــی در جنــگ جهانــی دوم، و تبعــات بعــد از  اوضــاع 
کامــل  کــرد. در دهه هــای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، یــک بازســازی  جنــگ قیافــه ی شــهر را مخــدوش 

گرفــت.  بــر روی شــهر انجــام 
اواخــر دهــه ی ١٩٧٠ را شــاید بتــوان دوران اوج شــکوفایی بیرمنــگام نامیــد. آن موقــع، 
متوســط درآمــد مــردم از بیشــتر شــهرهای انگلســتان از جملــه لنــدن باالتــر بــود. امــا بعــد 
کــه جلــوی رشــد ایــن شــهر را بگیــرد  گرفــت  از جنــگ جهانــی دوم، دولــت مرکــزی تصمیــم 
کــدی مثــل اســکاتلند، ولــز و شــهرهای  کنان بیرمنــگام را بیــن مناطــق را و صنعــت و ســا
اقتصــادی و  رکــود  باعــث عقب ماندگــی،  امــر  کنــد. همیــن  توزیــع  انگلســتان  شــمالی 

خ بیــکاری در بیرمنــگام شــد. باالرفتــن نــر
شــورای شــهر بیرمنــگام، برنامه هــای بزرگــی بــرای توســعه و بهبــود ایــن شــهر دارد. در 
کنــد. ســاخت  کــه شــهر نفســی تــازه  گســترده باعــث شــده  ســال های اخیــر، بازســازی های 

کرده اســت. و ســازهای جدیــد و رســیدگی بــه بناهــای قدیمــی چهــره ی شــهر را عــوض 

حمل و نقل
ــد و نقشــه ی  اتوبوس هــای درون شــهری بیرمنــگام، در تمــام محله هــای ایســتگاه دارن

گردشــگری قابــل تهیــه اســت.  ــر  کتابخانه هــا و دفات ایســتگاه ها هــم در 
کرایــه ی اتوبــوس را بایــد وقــت ســوار شــدن بــه آن بپردازیــد و بهتــر اســت همیشــه پــول 
گــر در طــول روز زیــاد ســوار اتوبــوس می شــوید، بهتــر اســت  خــرد همــراه داشــته باشــید. ا

کنیــد.  کــه بلیــت یــک روزه ی دی ســیور را تهیــه 
مســیر قطارهــای داخلــی شــهر هــم ماننــد اتوبــوس، تقریبًا تمام شــهر را پوشــش می دهد. 

کالســکه هــم بــه داخــل قطار امکان پذیر اســت.  بــردن دوچرخــه و صندلــی چرخــدار و 
کــه از اســنوهیل بــه ولورهمپتــن مــی رود. مســیر متــرو  بیرمنــگام فقــط یــك خــط متــرو دارد 
خ دقیــق  از محلــه ی جواهــرات، وســت برام ویــچ و دادلــی می گــذرد. برنامــه ی حرکــت، نــر
بلیــت و نقشــه ی مســیر را می توانیــد در وب ســایت nxbus.co.uk/the-metro مشــاهده 

. کنید
کســی در بیرمنــگام زیــاد اســت و راحــت پیــدا می شــود؛ مگــر شــب های آخــر هفتــه و  تا
کســی  کــه از قبــل تا به خصــوص در محله هــای شــلوغ. در این جــور مــوارد، بــد نیســت 
کســی در بیرمنــگام  کنیــد. وب ســایتtaxisbirmingham.net قابلیــت رزرو آنالیــن تا رزرو 

کــرده اســت. را فراهــم 

آب و هوا
آب و هــوای بیرمنــگام، در دســته ی معتــدل اقیانوســی قــرار می گیــرد و بــه نــدرت پیــش 
گــرم شــود. در ســال های اخیــر البتــه تابســتان ها  کــه بــه شــدت ســرد یــا بــه شــدت  می آیــد 
گاهــی تــا ۳۰ درجــه ی ســانتی گراد هــم بــاال رفتــه اســت.  گرم تــر شــده اند و دمــای هــوا 
گــر  کمــی از دمــای حومــه ی شــهر باالتــر اســت؛ یعنــی ا معمــواًل در مرکــز شــهر، دمــای هــوا 
از فــرودگاه در انتهــای شــرقی شــهر، وارد مرکــز شــهر شــدید و چندیــن درجــه اختــالف دمــا 

کردیــد، تعجــب نکنیــد.  احســاس 
در بیرمنــگام، نســبت بــه شــهرهای بــزرگ دیگــر بریتانیــا، بیشــتر بــه دلیــل ارتفــاع شــهر، 
گردبــاد هــم دارد و آخریــن بــار، در ژوییــه ی  بــرف بیشــتری می بــارد. ایــن شــهر ســابقه ی 

ــار آورد. ۲۰۰۵، گردبــاد خرابی هــای قابــل توجهــی در شــهر بــه ب

خرید
- کاسترد فکتری

از آن  کــه در شــیرینی ها و دســرهای مختلــف  کــرم شــیرین اســت  یــک جــور  کاســترد 
کــه داریــم یــك قنــادی عظیــم را بهتــان معرفــی  اســتفاده می شــود؛ امــا تصــور نکنیــد 
بــرای خریــد در بیرمنــگام اســت. دلیــل ایــن  می کنیــم. کاســترد فکتــری بهتریــن جــا 
کاســترد،  کارخانــه ی  کــه حــدود یــك قــرن پیــش، ســاختمان اصلــی  نام گــذاری ایــن اســت 
کاســترد بــدون  توســط ســر آلفــرد بــرد در ایــن محلــه بنــا شــد و آقــای بــرد هــم مبتکــر پــودر 

کاربــرد فــراوان دارد.  غ بــود، کــه در شــیرینی پزی  اســتفاده از تخم مــر
گــر دنبــال  کــه فکــرش را بکنیــد پیــدا می شــود. ا در فروشــگاه های ایــن محلــه هــر چیــزی 
چیزهــای خــاص و منحصــر بــه فــرد هســتید، حتمــًا ســری بــه فروشــگاه های ایــن منطقــه 
گــر  ا اســت.  بیرمنــگام  شــب زنده دار  محــالت  از  یکــی  فکتــری  کاســترد  ضمنــًا  بزنیــد. 
می خواهیــد زندگــی شــبانه ی بیرمنــگام را ببینیــد، بهتــر اســت شــب های آخــر هفتــه بــه 

آنجــا برویــد.

- بول رینگ 
گاوبــازی نــدارد؛ بلکــه یکــی از مناطــق اصلــی  ایــن محلــه بــر خــالف نامــش، ربطــی بــه 
ــردد،  ــرون وســطی برمی گ ــه ق ــه ب تجــاری بیرمنــگام اســت. قدمــت تجــارت در ایــن محل
ــرای بیرمنــگام داشته اســت. حــاال هــم یکــی از  و از همــان زمــان هــم اهمیــت خاصــی ب

کــز خریــد بیرمنــگام اســت.  بزرگ تریــن، مهم تریــن و شــلوغ ترین مرا
غذایــی  مــواد  از  بخواهیــد،  چــه  هــر  بول رینــگ،  محلــه ی  متنــوع  فروشــگاه های  در 
)یــك  ســلفریج  فروشــگاه   شــعبه ی  چهــار  از  یکــی  می شــود.  پیــدا  پوشــاك  تــا  گرفتــه 
ــر  گ ــی ا ــت. حت ــه اس ــن منطق ــم در ای ــی( ه ــهور انگلیس ــزرگ و مش ــره ای ب ــگاه زنجی فروش
قصــد خریــد هــم نداریــد، پیشــنهاد می کنیــم ســاختمان ســلفریج را ببینیــد. ایــن بنــای 
منحنی شــکل نقــره ای، معمــاری خیلــی جالبــی دارد و تماشــای بنــای هفتصد ســاله ی 

کنــار ســلفریج مــدرن هــم خالــی از لطــف نیســت. کلیســای ســنت مارتیــن در 

جشنواره ها و رویدادها
تین - جشنواره ی آمریکای ال

ایــن جشــنواره هــر ســاله در ماه هــای ژوئــن و ژوئیــه، بــا هــدف شناســاندن فرهنــگ و هنــر 
کــه اهالــی آمریــکای التیــن چقــدر پــر شــر  آمریــکای التیــن برگــزار می شــود. شــاید بدانیــد 
و شــور هســتند و چقــدر رقــص و آواز و موســیقی را دوســت دارنــد؛ بنابرایــن می توانیــد 

کــه ایــن جشــنواره چقــدر پرهیجــان و رنگارنــگ اســت.  کنیــد  تصــور 

 Artsfest جشنواره ی هنر -
کــه در مــاه ســپتامبر و بــه مــدت دو روز  بزرگتریــن جشــنواره هنــری رایــگان در بریتانیاســت 
برگــزار می شــود. طــی ایــن جشــنواره، آثــار هنــری مختلفــی از جملــه هنرهــای تجســمی، 
گذاشــته می شــوند.  اجــرای زنــده ی موســیقی و رقــص در نقــاط مختلــف شــهر بــه نمایــش 
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گردشگری بیرمنگام جاذبه های تفریحی و 
Town Centre مرکز شهر -

در مرکــز شــهر بیرمنــگام، چنــد میــدان و تــاالر و ســالن و بنــای دیدنــی در نزدیکــی هــم 
کــه بــه راحتــی می تــوان بــا پیــاده روی در ایــن ناحیــه، از تمــام آن هــا بازدیــد  وجــود دارنــد 

کــرد و از معمــاری زیبــای شــهر لــذت بــرد. 
کــه دور آن ســنگ فرش شــده  ــا، یکــی از میدان هــای اصلــی شــهر اســت  میــدان ویکتوری
و فقــط مخصــوص عابــران پیــاده اســت. در ایــن میــدان چندیــن مجســمه ســاخته اند؛ 
کرده انــد.  کــه میــدان را بــه افتخــار او نام گــذاری  از جملــه  مجســمه ی ملکــه ویکتوریــا 
ــه  ک ــده  ــاخته ش ــواره س ــد ف ــا چن ــه ب ــزرگ پله پل ــتخر ب ــك اس ــدان، ی ــای می ــان پله ه در می
مجســمه های مشــهور و چشــمگیری در میــان آن ســاخته اند. میــدان ویکتوریــا، یکــی 
ــان  ــنت فیلیــپ، خیاب ــع س ــای جام کلیس ــا  ــم هســت و ت ــهر ه از مرکزی تریــن مناطــق ش
کلمــور رو )کــه یکــی از مهم تریــن محله هــای تجــاری شــهر محســوب می شــود(، منطقــه ی 
بول رینــگ و بریندلی پلیــس فاصلــه ی چندانــی نــدارد. بــه خاطــر وجــود نورپردازی هــای 

چشــمگیر، میــدان ویکتوریــا شــب ها هــم بســیار زیبــا و تماشــایی اســت.
ــوب و  ــهرداران محب ــی از ش ــه یک ک ــن  ــوزف چمبرلی ــود ج ــای یادب ــن و بن ــدان چمبرلی می
شــده اند.  واقــع  ویکتوریــا  میــدان  از  کمــی  فاصلــه ی  بــا   ، بــوده  بیرمنــگام  روشــن فکر 
در  مرکــزی  کتابخانــه ی  و  شــرقی  شــمال  در   )Council House( شــورا  ســاختمان 
شــمال غربــی ایــن میــدان قــرار دارنــد و ماننــد دیگــر ســاختمان های مرکــز بیرمنــگام، 

اســت.  دیدنــی  معماری شــان 
ــرار  ــن ق ــدان چمبرلی ــی می ــش جنوب ــده، در بخ ــاح ش ــال ١٨٣٤ افتت ــه در س ک ــهر  ــاالر ش ت
کــه در  کســتر و پلوکــس )معبــدی باســتانی در شــهر رم ایتالیــا  دارد. ایــن تــاالر شــبیه معبــد 
ســال ٤٩٥ پیــش از میــالد ســاخته شــده( طراحــی و ســاخته شــده  اســت. از همــان زمــان 
ــه خاطــر ارگ  ــه دلیــل معمــاری فوق العــاده و هــم ب ــاالر هــم ب افتتــاح، ســاختمان ایــن ت

عظیــم ٢١ متــری تــاالر شــهرت بســیاری یافــت. 
مرکــز  ســاختمان  کــه  شــده  واقــع  ســنتنری  میــدان  ویکتوریــا،  میــدان  غــرب  در 
کنــار آن قــرار دارنــد. تــاالر ســمفونی  همایش هــای بین المللــی و تــاالر ســمفونی درســت در 
کوســتیک بودن شــهرت جهانــی دارد  کــه از نظــر آ کنســرت اســت  یــك ســالن زیبــا و عظیــم 
گــون در آن برگــزار می شــوند.  گونا بــا ســبک های موســیقی  کنســرت های مختلفــی  و 

 
گالری هنر  - موزه ی بیرمنگام و 

نقاشــی های  از  و منتخبــی  آثــار هنــری ویکتوریایــی  از  بــر مجموعــه ای دیدنــی  عــالوه 
ــرامیک،  ــا، س ــای زیب ــای هنره ــی در زمینه ه ــری بین الملل ــار هن ــر آث ــی، دیگ ــش رافائل پی
گذاشــته شــده اند. مــوزه ی  جواهرســازی و... نیــز در ایــن مــوزه ی دیدنــی بــه نمایــش 
ــم را  ــت و یک ــرن بیس ــا ق ــم ت ــرن چهارده ــری از ق ــی  بی نظی ــه ی نقاش ــگام، مجموع بیرمن

در خــود جــای داده اســت.

- موسسه ی هنری بارِبر
کــه بــه منظــور مطالعــه ی تاریــخ هنــر  ســاختمان مــوزه ی بارِبــر، اولیــن ســاختمانی اســت 
در انگلســتان ســاخته شــده و ســبک معمــاری انگلیســی هــم در ایــن بنــای هفتصدســاله 
کــه در وســط آن یــك  کامــاًل قابــل مشــاهده اســت. ســاختمان مــوزه طــوری ســاخته شــده 
گلچینــی از شــاهکارهای نقاشــی رنســانس، اثر نقاشــانی  کنســرت قــرار دارد و  ســالن بــزرگ 

گذاشــته شــده اند. چــون روبنــس، ون گــوگ، گینزبــرو، رنــوار و ترنــر در آن بــه نمایــش 

- کلیسای جامع سنت فیلیپ 
کــه بیــن ســال های ١٧٠٩ تــا ١٧١٥ و بــه  کلیســاهای انگلســتان اســت  کوچکتریــن  یکــی از 
گنجینــه ی بــاارزش ایــن  گــی و در واقــع  ســبك بــاروك ســاخته شــده  اســت. بارزتریــن ویژ
کلیســا، پنجره هــای شیشــه رنگی آن اســت. نقاشــی های باشــکوه روی ایــن پنجره هــا 
و  بمبــاران  کلیســا  ایــن  دوم،  جهانــی  جنــگ  دوران  در  کشــیده.  کونــز  بــرن  ادوارد  را 
غــارت شــد؛ امــا قبــل از غــارت، انجمــن مدنــی شــهر بیرمنــگام، شیشــه های پنجره هــا را 

ــد. برداشــتند و بعــد از جنــگ، آن هــا را ســالم ســر جایشــان برگرداندن

- گالری آیکان 
گالــری، ســابق بــر ایــن بــه عنــوان مدرســه   مــورد اســتفاده  گوتیــک ایــن  ســاختمان ســبک 
کــه نمایشــگاه هایی از آثــار  گالــری تبدیــل شــده  قــرار می گرفــت، امــا بــه تازگــی بــه بــه یــک 
کــه عــالوه بــر روح، جســم تان را  گــر بخواهیــد  هنــری معاصــر را برگــزار می کننــد. ضمنــًا ا
ــاس و ســاندویچ های  ــری، تاپ گال ــار  کن کافــه ی  ــه در  ک ــان باشــد  کنیــد، یادت ــه  هــم تغذی

ــود. ــرو می ش ــمزه ای س خوش
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کواریوم ملی سیالیف  - آ
کواریــوم عظیــم یــک میلیــون لیتــری، انــواع جانــوران و آبزیــان زندگــی می کننــد؛  در ایــن آ
از الك پشــت دریایــی، کوســه، ســمور و... گرفتــه تــا انــواع ماهی هــای عجیــب و غریــب. 
گــردش  کواریــوم بــا دیوارهــا و ســقف شیشــه ای اش، شــبیه یــک  تونــل زیــر آب ایــن آ
کواریــوم، بــرای بچه هــا تجربــه ی آموزنــده و در  کتشــافی بــه زیــر دریاســت. دیــدن ایــن آ ا

عیــن حــال جالــب و هیجان انگیــزی اســت. 

- محله ی جواهرات 
ــا در  ــهرهای دنی ــهورترین  ش ــی از مش ــروز، یک ــه ام ــا ب ــش ت ــال پی ــت س ــگام از دویس بیرمن
گــر از جواهــرات خوشــتان می آیــد، حتمــًا ســری  عرصــه ی جواهرســازی بــوده  اســت. ا
بــه ایــن محلــه بزنیــد. کتابچــه ی راهنمــای ایــن محلــه، بــه صــورت رایــگان در دفاتــر 

می شــود.  توزیــع  گردشــگری 

- موزه ی جواهرات
کــه در ســال ١٩٨١، بعــد از هشــتاد ســال فعالیــت  کارخانــه ی جواهرســازی اســمیت و پپــر 
جواهرســازی  صنعــت  تاریــخ  کــه  درآمــده  مــوزه ای  صــورت  بــه  امــروزه  شــد،  تعطیــل 

گذاشــته اســت. کــردن جواهــرات را بــه نمایــش  بیرمنــگام و فرآینــد درســت 

کدبری - دنیای 
کــه از شــکالت خــوش اش نیایــد؛ امــا حتــی این طــور  کســی پیــدا بشــود  بعیــد اســت 
از  کدبــری ورلــد ســر و دســت می شــکنند. کدبــری، یکــی  بــرای تماشــای  آدم هــا هــم 
کدبــری ورلــد هــم  تولیدکننــدگان معــروف شــیرینی و شــکالت و این جــور تنقــالت اســت و 
کدبــری بیرمنــگام در  بهشــت دوســت داران شــکالت و شــیرینی اســت. ســفر رویایــی در 
کننــدگان  حــال حاضــر ١٤ مرحلــه دارد و در هــر مرحلــه، چیزهــای مختلفــی بــه بازدیــد 
کارخانــه اســت؛ یــك  نشــان می دهنــد؛ مثــاًل یــک قســمت مخصــوص تاریخچــه ی خــود 
کــه چطــور شــکالت درســت می کننــد، یــا چطــور شــیرینی شــکالتی درســت  جــا می بینیــد 

می کننــد، حتــی دیــدن فرآینــد بســته بندی محصــوالت هــم جالــب اســت. 
کــه در اوایــل قــرن بیســتم  کدبــری ورلــد بخشــی از دهکــده ی زیبــای بورن ویــل اســت 
کارخانــه طراحــی شــد. رفتــن بــه ایــن دهکــده  کارکنــان  کدبــری بــرای  توســط خانــواده ی 
مقصــد  بــه  قطــار  ســوار  نیــو،  خیابــان  ایســتگاه  از  اســت  کافــی  اســت.  آســان  بســیار 

بورن ویــل بشــوید. حــدود ١١ دقیقــه طــول می کشــد. 

Thinktank موزه ی علوم -
مــوزه ی علــوم Thinktank در میلنیــوم پوینــت در شــرق مرکــز بیرمنــگام، یــک مــوزه ی 
کــردن علــوم  ــا موضوع هــای متنــوع اســت. هــدف اصلــی ایــن مــوزه بیــان  علــوم بــزرگ ب
مختلــف بــه زبــان و روش هــای ســاده و قابــل فهــم بــرای همــه و مخصوصــًا بچه هاســت. 
جملــه  از  و...  انســان  بــدن  و  پزشــکی  صنعــت،  تاریــخ  تکنولــوژی،  طبیعــی،  علــوم 

بخش هــای مختلــف ایــن مــوزه هســتند.
کــه  ــام پلنتریــوم هــم در ایــن مــوزه وجــود دارد  ــه ن ــزرگ ب یــک آســمان نمای دیجیتــال ب
را جلــوی چشــمانتان شبیه ســازی می کننــد و ســتاره ها و ســیاره های  آســمان  بــا آن 
گنبــد فقــط مخصــوص نمایــش شــگفتی های  مختلــف را نشــانتان می دهنــد. البتــه ایــن 
گنبــد نشســتید،  کــه روی صندلی تــان و زیــر  آســمان نیســت؛ بلکــه می توانیــد در حالــی 
ــوس  ــاق اقیان ــه اعم ــا ب ــکافید و ی ــم را بش ــک ات ــا ی ــد، ی ــیرجه بزنی ــان ش ــدن انس ــل ب داخ

برویــد. 

- تاالر استن 
و  تــا ١٦٣٥  در ســال های ١٦١٨  کــه  اســت  بیرمنــگام  قدیمــی  و  زیبــا  بناهــای  از  یکــی 
کــه امــروزه از آن بــه عنــوان مــوزه اســتفاده  کوبیــن ســاخته شــده  اســت  بــه ســبک جا
گذاشــته شــده اند.  می شــود و در اتاق هــای آن، آثــار هنــری تاریخــی فراوانــی بــه نمایــش 
ضمنــًا برگــزاری مراســمی ماننــد ازدواج نیــز در ایــن تــاالر نــه تنهــا امکان پذیــر اســت، بلکــه 

خیلــی هــم طرفــدار دارد. ســاختمان اســتن زمســتان ها تعطیــل اســت. 
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کانتری  - موزه ی بلک 
منطقــه ی صنعتــی غــرب بیرمنــگام از قــرن نوزدهــم، بــه دلیــل آلودگی هــای ناشــی ار 
کشــور ســیاه( معــروف اســت.  کانتــری )بــه معنــی  کارخانه هــای صنعتــی بــه نــام بلــک 
کرده انــد و اثــری از دوده در آن دیــده نمی شــود، امــا بــه  البتــه حــاال دیگــر اینجــا را تمیــز 
عنــوان یکــی از جذابیت هــای توریســتی بیرمنــگام محســوب می شــود، مخصوصــًا بــرای 
کشــور را تغییــر  کــه دوســت دارنــد بداننــد چطــور صنعــت می توانــد سرنوشــت یــک  کســانی 

دهــد. 
کانتــری می توانیــد زندگــی صنعتــی قــرن نوزدهــم از نزدیــک را ببینیــد.  در مــوزه ی بلــک 
ایــن مــوزه در فضــای آزاد ســاخته شــده و در واقــع یــک دهکــده  ی بازسازی شــده  اســت 
کــه بیــن ســال های ١٨٥٠ تــا ١٩٥٠در مناطــق صنعتــی جریــان داشته اســت؛  از زندگــی ای 
بــرای طبیعی تــر شــدن ماجــرا، ســاختمان هایی را از محــل اصلی شــان مثــاًل دادلــی، 
گذاشــته اند، بازیگرانــی  کرده انــد و بــه نمایــش  ســندوال و... عینــًا بــه ایــن منطقــه منتقــل 
بــا لباس هــای مخصــوص، زندگــی قــرن نوزدهــم را بــه صــورت زنــده اجــرا می کننــد و... در 

ایــن مــوزه حتــی می توانیــد یــک بــازار مــکاره ی قدیمــی را هــم از نزدیــک ببینیــد. 

غذا در بیرمنگام
کــه در بیرمنــگام زندگــی می کننــد زیــاد اســت، بــه همیــن دلیــل  تعــداد دانشــجوهایی 
رســتوران های ارزان قیمــت هــم در ایــن شــهر زیــاد پیــدا می شــوند. محلــه ی ســلی اوک 
کــردن رســتوران های  در جــاده ی بریســتول، یکــی از بهتریــن محله هــای شــهر بــرای پیــدا 
کــه هــم هنــدی بین شــان پیــدا می شــود و هــم چینــی، انگلیســی و  ارزان قیمتــی اســت 

ایتالیایــی. 
کــه  کســتانی  پا اصلیــت  بــا  غذایــی  دارد،  نــام  بالتــی  بیرمنــگام  غــذای  معروف تریــن 
ــذا را در آن  ــال ١٩٧٧، ایــن غ ــه در س ک ــوده  ــی ب ــهر انگلیس ــگام اولیــن ش ــد بیرمن می گوین
کردنــد و بعــد از آن، محبوبیــت بالتــی بــه شــهرهای دیگــر انگلســتان هــم راه  درســت 
کــرد.  البتــه بــر ســر اصلیــت ایــن غــذا اختــالف نظــر وجــود دارنــد. برخــی معتقدنــد  پیــدا 
کــه محــل اصلــی بــه وجودآمــدن  کــه بالتــی در بیرمنــگام متولــد شــده و برخــی معتقدنــد 
ــا آورده  ــه بریتانی ــیایی ب ــران آس ــط مهاج ــت و توس ــوده اس ــمیر ب کش ــزان  ــذا، بالتی ــن غ ای

ــت.  ــده  اس ش
کــردن بالتــی، بالتــی تری انــگل یــا مثلــث بالتــی در بیرمنــگام  بهتریــن جــا بــرای امتحــان 
کیلومتــری جنــوب بیرمنــگام  اســت. بالتــی تری انــگل، یــک محلــه ی مشــهور در ســه 
کنان  کــه بهتریــن رســتوران های بالتــی بیرمنــگام در آن ســاخته شــده اند. ســا اســت 
ایــن منطقــه بیشــتر مهاجــران آســیایی هســتند. ضمنــًا فروشــگاه های زیــادی هــم در 
ایــن منطقــه وجــود دارنــد، مخصوصــًا پارچه فروشــی و فروشــگاه زیــورآالت، و عمدتــًا هــم 
گــر پارچه هــای پــرزرق و بــرق و رنگارنــگ دوســت داریــد حتمــًا اینجــا  بــه ســبك شــرقی. ا

ــرد. ک چیزهــای جالبــی پیــدا خواهیــد 
غذاهــای رســتوران های بالتــی تری انــگل، بســیار متنوع انــد و بــرای هــر ســلیقه ، گزینــه ای 
گرفتــه  در آن هــا پیــدا می شــود؛ از غذاهــای پرادویــه بــا طعم هــای غریــب و هیجان انگیــز 

تــا غذاهــای عــادی و معمولــی.
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